Huisregels voor Veilige Zorgverlening
U bent partner, huisgenoot of mantelzorger van een patiënt die (mogelijk) besmet is met het Corona-virus. Voor uw
veiligheid en om verdere besmetting te voorkomen gelden strikte hygiëneregels. Met het naleven van deze regels helpt
u de zorgverleners om de zorg te blijven leveren die nodig is.

Hygiëneregels voor huisgenoten, bezoek en mantelzorgers
Beperk het contact

1,5M

 eperk uw contact met de
B
patiënt tot een minimum. Dus
ook niet knuffelen, een kus of
seksueel contact.
Geen bezoek tijdens de
zorgmomenten.
Houd zoveel mogelijk een
afstand van tenminste 1,5 meter
tot de patiënt.
Verblijf niet in dezelfde
ruimte.
Beperk het betreden en
verlaten van de woning tot een
minimum.

Gebruik mondneusmasker

Gebruik handschoenen

 raag een mondneusmasker
D
wanneer u de kamer van de
patiënt betreedt.
Laat het goed aansluiten op het
gezicht en raak het daarna niet
meer aan.
Raak alleen de bandjes aan bij
het afzetten van het masker.
Gooi het na gebruik direct weg.
Leg het niet op een aanrecht of
wastafel.
Knoop de afvalzak zorgvuldig
dicht en druk geen lucht uit de
zak. Gebruik handschoenen.

Draag wegwerphandschoenen:
-B
 ij het betreden van de kamer waar patiënt
verblijft;
-B
 ij alle contact met de patiënt en de directe
omgeving van patiënt;
- Tijdens het schoonmaken van alle
oppervlakken als kastjes, tafels, wastafels in de
ruimtes waar patiënt verblijft;
- Tijdens het omgaan met wasgoed, vaat of
afval.
Na het uittrekken van de handschoenen gooit
u deze direct bij het afval. Daarna wast u uw
handen met water en zeep. Raak tussendoor
geen andere oppervlakken of materialen aan.

Bescherm ogen, mond en neus
 ees er steeds alert op om niet uw
W
ogen, mond of neus aan te raken
wanneer u handschoenen draagt.

1,5 meter

Goede hoest-, snuiten nieshygiëne
 oest en nies met het hoofd
H
afgewend.
Hoest en nies in de holte
van uw elleboog.
Gebruik een papieren
zakdoek en gooi direct weg.
Was telkens uw handen
met water en zeep of
gebruik handalcohol om te
desinfecteren.

Goede handhygiëne
 ebruik handschoenen
G
- Als u in aanraking kunt komen met bloed, snot of spuug.
- Bij het schoonmaken van het toilet.
Was uw handen met water en zeep of desinfecteer met handalcohol:
- Voordat u gaat koken of eten.
- Na aanraking met bloed, snot, spuug, urine of ontlasting.
- Na het verschonen van luiers of incontinentiemateriaal.
- Na toiletgebruik.
- Na het verlaten van uw kamer.
- Na het uittrekken van de handschoenen.
- Vóórdat u een mondneusmasker opzet en nadat u deze heeft afgezet.
Was met water en zeep als uw handen zichtbaar vuil zijn

Onze zorg aan u

Voor de
patiënt gelden
andere regels.
Lees ook deze
regels door.

Alle medewerkers bij Icare zetten zich in om zorg te blijven geven als mensen dat nodig hebben. Wij rekenen erop dat
u ons helpt om besmetting van onze zorgverleners te voorkomen. We verzoeken u:
• Te zorgen voor een keukenrol en zeeppompje, zodat onze medewerkers hun handen hygiënisch kunnen wassen.
• Geen gebruik te maken van de beschermende materialen van Icare, zodat medewerkers niet misgrijpen en om
tekorten te voorkomen.
Houd u aan deze huisregels en volg de aanwijzingen van uw verpleegkundige of verzorgende.
Dankuwel.
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