COVID-19 BELEID HOSPICE DE VIER VOGELS
Net als op andere plaatsen waar zorg wordt verleend, zijn ook binnen ons hospice regels en maatregelen van
kracht in verband met het nieuwe coronavirus.
Bezoek
Als coronamaatregel geldt dat indien u in contact geweest bent met iemand waarbij besmetting met COVID-19
is aangetoond, u eerst contact moet op nemen met uw huisarts en/of GGD. U mag niet op bezoek komen. Bent
u verkouden, heeft u keelpijn of koorts dan mag u ook niet op bezoek komen.
Wij schudden geen handen en houden 1,5 meter afstand. We vragen u om ook in de bewonerskamer deze
afstand te houden. Wij hanteren een maximumaantal bezoekers vanuit de intieme kring van mensen die in het
leven van de bewoner belangrijk zijn. Hoeveel bezoekers dit mogen zijn wordt op dat moment besproken met
de coördinator.
Overnachten & mee-eten familie/ naasten
In principe kunt u gebruik blijven maken van de logeerkamer. Mocht er echter op enig moment spraken zijn
van een COVID-19 besmetting bij uw naasten of een van onze andere bewoners dan gaat de coördinator, in
overleg met de huisarts, met u in gesprek over de mogelijkheden voor logeren.
Als u mee wilt eten dan krijgt u de maaltijd geserveerd in de kamer van uw naaste. Op dit moment is het,
vanwege de coronamaatregelen, niet mogelijk om zelf gebruik te maken van de keuken op de eerste
verdieping.
Daginvulling bewoners
Wij graan graag met de bewoner in gesprek over zijn of haar wensen met betrekking tot de daginvulling en wat
binnen de coronamaatregelen haalbaar en mogelijk is.
Zorg na het overlijden
Indien gewenst dragen de medewerkers van het hospice samen met de familie de overledene uit met een
gepast ritueel. We gaan met de nabestaande in gesprek over hoe we, met in acht neming van de 1,5 meter
regel, een waardevol gepast ritueel vorm kunnen geven.
Diensten vrijwilligers
Door de coronamaatregelen werken we op dit moment in plaats van met twee vrijwilligers per dienst zo veel
als mogelijk met één vrijwilliger per dienst. De dienst van 07.00-11.00 uur kan afhankelijk van de zorgbehoefte
van onze bewoners aangepast worden naar een dienst van 08.00-12.00uur. De dienst van 19.00-23.00 uur is
komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een dienst gekomen van 20.00-21.30 uur.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag.
Hospice De Vier Vogels
Tel. 010 – 2449552
e-mail: info@hospicerotterdam.nl

