
 

 

 

Datum          : 01 juni 2020 

Aan              : alle medewerkers van het Sint Vincentius Ziekenhuis 

Van              : de Raad van Bestuur 

 

Geachte medewerkers, 

 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond COVID- 19 heeft de Raad van Bestuur van 

het Sint Vincentius Ziekenhuis per heden 01 juni 2020 besloten dat de volgende 

maatregelen gelden in het ziekenhuis: 

 Screenen van bezoekers/poliklinische cliënten en medewerkers bij de ingang 

van het ziekenhuis aan de Prins Hendrikstraat 

 Toezien op de naleving van de regels m.b.t. tot preventie van COVID-19 in 

het ziekenhuis 

 

Maatregelen die gelden voor bezoekers/patiënten: 

- Bezoekers/ patiënten/ cliënten mogen uitsluitend via de hoofdingang aan de Prins 

Hendrikstraat ons ziekenhuis betreden met een mondbedekking; 

- Alleen de cliënt die al een afspraak heeft bij de specialist en cito verwijzingen die 

bekend zijn bij de specialist zullen worden toegelaten;  

- Cliënten die bekend zijn bij de huisartsen in het SVZ dienen vooraf telefonisch 

contact op te nemen met de huisarts en de verdere instructies op te volgen; 

- Toezien dat er maximaal 5 cliënten per poli naar binnen worden toegelaten; 

- Indien de cliënt hulpbehoevend is, mag er maar 1 begeleider mee om te helpen. Bij 

hulpbehoevende cliënten zonder begeleider dient de baliemedewerker te helpen; 

- Ochtendbezoek komt te vervallen. Bezoektijd is thans van 14:00-16:00u. Per 

patiënt zal er maar één (1) bezoeker toegelaten worden op de verpleegafdelingen; 

- De röntgenafdeling en het laboratorium zijn alleen open voor klinische en cito 

poliklinische patiënten; 

- Indien er een vermoeden bestaat op een besmetting met het coronavirus zult u 

volgens het nationaal plan van aanpak behandeld worden; 

- U dient te allen tijde de aanwijzingen van het aanwezige personeel op te volgen; 

- Indien u zich niet hieraan houdt zal u de toegang tot het ziekenhuis geweigerd 

worden.  

 

Maatregelen die gelden voor medewerkers: 

- Zoveel mogelijk gebruik maken van de hoofdingang aan de Prins 

Hendrikstraat. De ingang aan de Koninginnestraat is bestemd voor de 

Ambulance en voor hen die daar parkeren, de ingang aan de Costerstraat is 

bestemd voor de leveranciers en voor hen die daar parkeren  

- Na het inklokken bij de prikklok, de handen desinfecteren.  

- Spreekuren specialisten en huisartsen volgens afspraak. Namenlijst een 



dag van te voren afgeven aan het hoofd van de poliklinieken (zr. Ratan) 

- Te allen tijde de geldende hygiënemaatregelen toepassen. Pas de 5 

momenten van handhygiëne altijd toe. 

- Het mobiel gebruik tijdens werkzaamheden op de afdeling zoveel als 

mogelijk te beperken.  

- Geef elkaar geen handdruk. 

- Bij schaften, werkbesprekingen of werkoverdracht houdt een afstand van 

tenminste 1 meter van elkaar aan.  

- Indien u thuis griepachtige verschijnselen mocht vertonen, telefonisch 

contact op te nemen met uw huisarts, De arts zal u telefonisch instructies 

geven. Vermijd het ziekenhuis en de poliklinieken. 

- Bij behoefte aan verlofdagen eerst goed af te stemmen met uw 

leidinggevende. 

 

 

Wij vragen u om gezamenlijk alle instructies van de autoriteiten stipt op te volgen om 

zodoende deze ernstige dreiging voor onze gezondheid adequaat te bestrijden. 

 

Namens de Raad van Bestuur 

 

Ir. M. Hindori 

 


