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gezondheidsklachten thuis moeten blijven en

Coronavirus update

het beste sociale contacten kunnen mijden tot
ze weer zijn opgeknapt.

Zoals u weet volgen wij nauwlettend alle
ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Beperk bezoek aan uw naasten

Op 12 maart heeft er een crisisoverleg

Het crisisteam vanuit de overheid heeft

plaatsgevonden, waarbij premier Rutte,

aangegeven om bezoek aan ouderen en

Zorgminister dhr. Bruins en directeur RIVM

mensen met een verminderde weerstand te

dhr. van Dissel aanwezig waren. Dit

beperken. We willen u daarom vragen bewust

crisisoverleg vond plaats vanwege de verdere

te zijn van uw bezoek aan uw naaste.

ontwikkelingen en uitbraak van het
coronavirus. Na afloop van het overleg was er

-

een persconferentie waarin extra maatregelen

Maximaal 1 bezoeker per patiënt per
dag

zijn aangekondigd. Via deze nieuwsbrief

-

informeren wij u over deze extra maatregelen.

Bezoek mag alleen op de kamer van de
patiënt komen en verlaat na bezoek
direct het pand, vermijd de algemene

Hartelijke groet,

eetruimte op de afdeling

Hanneke van Hooijdonk, directeur Transmitt

-

Het trefpunt is gesloten voor bezoek
van buiten

Crisisoverleg

-

Zoals eerder aangegeven heeft er een

Bij geïsoleerde patiënten is geen
bezoek toegestaan

crisisoverleg plaatsgevonden met de premier,
de Zorgminister en het RIVM. De uitkomst van

Aandacht voor handhygiëne

dit overleg is onder andere dat de

Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet of

aangescherpte maatregelen die gelden voor

moeilijker kan verspreiden is het belangrijk

Noord-Brabant zijn uitgebreid naar het hele

dat u de volgende adviezen opvolgt:

land en gelden tot en met 31 maart 2020.
Dat betekent onder andere dat mensen met
verkoudheidsklachten of andere milde
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-

-

Hoest en nies aan de binnenkant van

thuis en zorg dat u zo min mogelijk contact

uw elleboog. Was uw handen

met anderen hebt.

regelmatig en alvorens u op bezoek

Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn

gaat en bij vertrek. Gebruik papieren

van COVID-19, maar het kan ook een

zakdoekjes. Als u op bezoek komt

verkoudheid zijn.

adviseren wij u om bij vertrek in elk

Het is niet nodig om de huisarts te bellen.

geval direct naar huis te gaan.

Worden de klachten erger en krijgt u koorts en

Ook is het advies van het RIVM om de

luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel

ogen, neus en mond zo min mogelijk

dan de huisarts.

aan te raken.
-

Ook blijft het advies om geen handen

Met onze verantwoordelijkheid en zorg voor

te schudden of ander lichamelijk

uw naaste, willen wij als Transmitt door

contact zoals zoenen op de wang te

middel van bovenstaande maatregelen het

mijden.

risico op besmetting voor patiënten,
medewerkers en vrijwilligers zo klein mogelijk

In een eerder nieuwsbrief hebben we het

houden. Wij vertrouwen op uw medewerking

volgende met u gedeeld:

hierin.

Heeft u koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en

Wij blijven het nieuws over de verspreiding

luchtwegklachten (zoals hoesten of

van het coronavirus volgen. Mochten er zich

kortademigheid) en heeft u contact gehad met

wijzigingen voordoen dan volgen wij het

een patiënt met het coronavirus of bent u de

advies van de RIVM. Wij zullen u daar dan ook

afgelopen 14 dagen in een van de volgende

over informeren.

gebieden geweest:
Italië
Oostenrijk
Noordrijn Westfalen (Duitsland)
Madrid (Spanje)
China (inclusief Hong Kong)
Zuid Korea
Iran
Neem dan telefonisch contact op met uw
huisarts. Bent u in een van deze gebieden
geweest en hebt u alleen
verkoudheidsklachten of verhoging, blijf dan
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