Covid-19: Richtlijnen voor onze materniteit en couveuseafdeling Update 28/10/2020

Bezoek materniteit
Er is geen bezoek toegelaten op de materniteit, behalve de partner en broertjes of zusjes:
Een zieke partner (hoest, koorts, verkoudheid, luchtwegproblemen) van de moeder kan niet bij de bevalling
aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek komen.
Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een
keuze tussen twee bezoekregelingen.




De partner kan blijven overnachten indien er voor een 1-persoonskamer wordt gekozen. Rondlopen in
de gangen van de materniteitsafdeling moet tot een minimum beperkt worden.
Als de partner liever niet blijft overnachten of als de moeder op een twee persoonskamer ligt, kan
hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet.
Alleenstaande moeders kunnen één gezonde vertrouwenspersoon als partner aanduiden, waarvoor
dezelfde regels als hierboven gelden.

Het is toegelaten dat broertjes of zusjes 1 maal per dag langskomen. Rondlopen in de gangen van de
materniteitsafdeling moet tot een minimum beperkt worden.
Gaan roken op het rookterras is niet toegelaten.
Er dient een mondmasker gedragen te worden door de patiënte en de partner, elke keer het personeel de
kamer betreedt voor verzorging, poetsen, … Elke morgen wordt er een nieuw mondmasker uitgedeeld door de
vroedvrouw.

Opname tijdens de zwangerschap
Bij zwangere vrouwen die worden opgenomen op de materniteit, kan de partner 1 keer per dag op bezoek
komen zonder tijdslimiet. Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk.

Bezoek couveuse
Er is geen bezoek toegelaten op de couveuseafdeling. Uiteraard zijn de ouders steeds welkom. Zij passen de
correcte handhygiëne toe en dragen een mondmasker. Zij mogen niet ziek zijn.

Gemeentehuis Bornem
Voor de aangifte van jouw baby bij de gemeente van Bornem zijn er enkele wijzigingen die vanaf heden van
toepassing zijn:




Gelieve een afspraak te maken om een baby te komen aangeven op volgend telefoonnummer:
03 890 69 00. Je kan bellen tussen 09:00u - 12:00u en 13:00u - 16u.
Afspraken zijn mogelijk in de voormiddag tussen 09:00u - 12:00u.
De aangifte dient binnen de 15 dagen te gebeuren, valt de 15 de dag op zaterdag of zondag, dan mag
je wachten tot maandag om de aangifte te doen.

Wij treffen deze maatregelen op basis van de richtlijnen van de overheid en het VVOG (Vlaamse Vereniging
Obstetrie en Gynaecologie).
Wij rekenen op jouw begrip: de gezondheid van onze patiënten is immers onze belangrijkste bekommernis!
Het team van de materniteit

