
Om u de meest veilige zorg te kunnen bieden, doen we bij iedereen die bij ons komt 
een screening. We stellen u een aantal vragen. Naar aanleiding van de uitkomsten 
hiervan zijn er een aantal mogelijkheden, deze kunt u lezen op de achterkant van 
deze flyer.

Welkom  
bij Adrz

Bij Adrz zorgen we goed voor u. 



  Geen corona gerelateerde klachten – u kunt door naar 

uw afspraak

•  U hoort van de medewerker dat u zich mag melden bij 

de receptie of dat u door mag naar de afdeling waar u 

voor komt.

•  U hoeft geen verdere beschermingsmiddelen te dragen.

•  Volg alle instructies een aanwijzingen op voor uw bezoek 

aan Adrz.

 Corona gerelateerde klachten – u krijgt een mondkapje 

•  U heeft klachten die kunnen wijzen op besmetting met 

het coronavirus (COVID-19). 

•  We nemen een aantal voorzorgsmaatregelen:

 •  U krijgt een mondkapje: u draagt uw mondkapje 

gedurende uw hele bezoek en kunt uw mondkapje 

verwijderen op uw reis terug. 

 •  U verlaat de tent aan de linkerkant, gaat het ziekenhuis 

aan de linkerkant binnen en u meldt zich bij de linker 

balie direct aan de ingang. 

 •  U krijgt hier verder uitleg over het verloop van uw 

bezoek. 

•  Bent u op bezoek en heeft u corona gerelateerde 

klachten, dan dient u onze locatie te verlaten.

•  Begeleidt u een patiënt en heeft u corona gerelateerde 

klachten, dan krijgt u ook een mondkapje. Houd deze 

gedurende u hele bezoek op. 

De maatregelen die we bij Adrz nemen, zijn 

voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk zorg te 

kunnen bieden. Wanneer u een mondkapje op krijgt, 

betekent dit niet per definitie dat u besmet bent met het 

coronavirus (COVID-19). Uit voorzorg krijgt u echter wel 

bescherming.

 

 Testen

Wanneer u corona (COVID-19) gerelateerde klachten heeft, 

vragen we u een test af te laten nemen bij ons COVID-19 

Testpoli. Deze poli bevindt zich achter ons ziekenhuis in 

Goes. U krijgt hiervoor een formulier van ons mee. 

Sommige specialisten en andere medewerkers zijn 

volgens de richtlijnen ook verplicht om bescherende 

middelen te dragen als ze dicht bij u in de buurt komen. 

 Algemene richtlijnen

Bij Adrz houden we ons aan de algemene landelijke richtlijnen:

handen desinfecteren geen handen schudden hoesten in elleboog1,5 meter afstand


