Belangrijke info over het Elkerliek ziekenhuis
1. Luchtwegklachten of in quarantaine?
Heeft u recente luchtwegklachten of moet u in 		
quarantaine vanwege corona-omstandigheden?
Blijf dan thuis.

2. Overleg bij koorts of een positieve test
Neem in de volgende situaties telefonisch contact
op met de polikliniek of afdeling en overleg of uw
afspraak door kan gaan:
• u zit momenteel in quarantaine vanwege een
positieve coronatest;
• u heeft op de dag van uw afspraak luchtwegklachten
zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid.

3. Mondkapje in wachtruimtes en op andere plekken
We vragen patiënten en bezoekers om een medisch
mondneusmasker te dragen daar waar het houden
van 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Dit is in
wachtruimtes, op verpleegafdelingen en bij contact
binnen 1,5 meter met zorgverleners. Bezoekers en
patiënten krijgen op deze plaatsen een
mondneusmasker uitgereikt of kunnen deze pakken.
Heeft u klachten en moet u toch in het ziekenhuis zijn,
meldt u dan bij de ingang van de Spoedeisende Hulp.
Daar krijgt u een medisch mondneusmasker.

4. Kom naar binnen zonder begeleider
Kom alleen naar uw afspraak, dus zonder begeleider!
Een begeleider mag u wel naar de ingang van het
ziekenhuis brengen. Daarna kan deze bij voorkeur
in de auto of buiten wachten. We begrijpen dat dit
anders is voor kinderen die bij ons in behandeling zijn
en in uitzonderlijke situaties waarbij een begeleider
noodzakelijk is. Dan geldt: max. 1 begeleider!
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5. Kom max. 10 min. van tevoren naar de ingang
Help drukte voorkomen en kom niet eerder dan
10 minuten voor uw afspraak naar de ingang. Wacht
tot die tijd bij voorkeur in de auto. Zo zorgt u dat u
zo kort mogelijk voor uw afspraak bij de polikliniek
of afdeling aankomt.
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Verlaat het ziekenhuis ook zo snel mogelijk na uw
afspraak of bezoek. Op deze manier beperken we
het aantal mensen in het ziekenhuis.
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6. Bloedafname, afgifte materiaal en ECG alleen
op afspraak
Patiënten kunnen alleen nog op afspraak bloed
komen prikken, materiaal (zoals urine) inleveren
en een hartfilmpje (ECG) laten maken. Inlopen
zonder afspraak is dus niet meer mogelijk. U kunt
via www.elkerliek.nl/bloedafname uw afspraak
inplannen.

ELEMENT
Let op: volg altijd de actuele instructies op (ook al staat
COLLECTION
in uw afspraakbevestiging mogelijk iets anders vermeld).

