Inleiding
Strikte isolatie

Strikte isolatie is nodig om verspreiding van bacteriën en virussen via direct en
indirect contact en via de lucht te voorkomen. De basishygiëneregels zijn
hiervoor niet voldoende. In deze folder informeren wij u over de
isolatiemaatregelen die Ziekenhuis Nij Smellinghe neemt.
Isolatiemaatregelen
De rode isolatiekaart, zoals afgebeeld op de volgende pagina, wordt bij uw
kamerdeur opgehangen, zodat duidelijk is welke isolatiemaatregelen er gelden.
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Welke extra hygiënemaatregelen worden er genomen?
Dragen van handschoenen.
Dragen van een schort.
Dragen van een mondneusmasker.
Dragen van een muts.
Verpleging op éénpersoonskamer met een sluis.
Wie neemt welke isolatiemaatregelen?
Patiënten
Verblijven alleen op hun kamer en mogen deze niet verlaten (uitzonderingen
daargelaten);
Wassen eigen kleding op 60o C.
Bezoekers
Melden zich eerst bij de verpleging;
Dragen bij binnenkomst in de kamer een schort en mondneusmasker;
Verwijderen in de sluis het schort en het mondneusmasker;
Desinfecteren daarna de handen;
Bezoeken de patiënt in isolatie als laatste wanneer zij meerdere patiënten
bezoeken;
Verlaten rechtstreeks het ziekenhuis na bezoek;
Vragen toestemming aan de verpleging voor het meenemen van spullen of
etenswaren van de kamer.
Ziekenhuismedewerkers
Dragen bij binnenkomst een schort, mondneusmasker, muts en
handschoenen;
Verwijderen in de sluis als eerste het schort, handschoenen,
mondneusmasker en als laatste de muts;
Desinfecteren hierna de handen.
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Behandeling en opheffen isolatie
Voor vragen over uw behandeling kunt u zich richten tot uw arts.
Het is niet duidelijk aan te geven wanneer de strikte isolatie wordt
opgeheven. Dat is afhankelijk van welk virus of welke bacterie u heeft. U
kunt daarom het beste aan uw arts vragen hoe lang de isolatie kan duren.
Ontslag
Als u naar huis mag, zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust aan uw arts.
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