Regels omtrent COVID-19
Voor deelnemers aan de Parkinson Op Maat-studie en hun naasten
Om het coronavirus (COVID-19) buiten de deur van het Radboudumc te houden, gelden er een aantal
regels voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Hieronder vindt u de regels voor deelnemers aan de
Parkinson Op Maat-studie en hun naasten.

REGELS RADBOUDUMC
Check voorafgaand aan
een visit

Deelnemer
•

•

•

De assessor belt de
deelnemer minimaal 48
uur voorafgaand aan
een visit om negen
gezondheidsvragen te
stellen (dit is de COVID19 anamnese).
De assessor vertelt de
deelnemer over de
procedure bij de ingang
van het ziekenhuis en
geeft aan welke
afspraken er gelden
rondom het
meebrengen van een
begeleider/naaste.*
Een mondkapje is niet
verplicht als de COVID19 anamnese wordt
beantwoord met nee.

*We vragen deelnemers om
zoveel mogelijk alleen naar het
Radboudumc te komen. Als
begeleiding noodzakelijk is,
mag een deelnemer een
begeleider/naaste meenemen.
Deze noodzaak bepaalt de
deelnemer zelf.
Begeleiders/naasten mogen
alleen mee mits de COVID-19
anamnese bij hen wordt
beantwoord met nee en er ook
bij binnenkomst geen klachten
aanwezig zijn.

Begeleider/naaste
•

Wanneer er een
begeleider/naaste met
de deelnemer meekomt,
wordt de COVID-19
anamnese ook bij deze
persoon afgenomen.

COVID-19 anamnese:
alle vragen worden
met NEE beantwoord

Deelnemer ontvangt op de dag
van aankomst een groene
kaart met datumstempel en
toegang is toegestaan.

Begeleider/naaste is toegestaan
om mee te gaan met de
deelnemer.

COVID-19 anamnese:
één van de vragen wordt
met JA beantwoord

Als één van de vragen wordt
beantwoord met ‘ja’ dan zal de
meetdag worden verplaatst.

Als één van de vragen wordt
beantwoord met ‘ja’ en de
begeleider/naaste is een partner
of huisgenoot dan zal de meetdag
worden verplaatst.
Als één van de vragen wordt
beantwoord met ‘ja’ en de
begeleider/naaste is geen
partner of huisgenoot dan zal
gevraagd worden of er een
andere begeleider/naaste kan
meegaan met de deelnemer. Zo
niet, dan zal de meetdag worden
verplaatst.

Binnenkomst Radboudumc
Ingang oost

•

•

•
•

De deelnemer komt
indien mogelijk alleen
naar het ziekenhuis,
zonder begeleider.
Bij aankomst in het
ziekenhuis volgt bij de
ingang altijd nog een
extra gezondheidscheck.
Bij code groen is
toegang toegestaan.
Bij code oranje wordt
de deelnemer naar huis
gestuurd en er zal een
andere afspraak worden
gemaakt.

•

•
•

Bij aankomst in het
ziekenhuis volgt bij de
ingang altijd nog een
extra gezondheidscheck.
Bij code groen is toegang
toegestaan.
Bij code oranje wordt als
eerste gevraagd of de
begeleider terug kan
gaan naar het hotel.
Mocht de begeleider
noodzakelijk zijn voor het
bezoek, dan zal de
deelnemer met de
begeleider naar huis
worden gestuurd.

Ontvangst door assessor

De assessor zal op het afgesproken tijdstip bij ingang oost aanwezig
zijn om de deelnemer (eventueel met begeleider/naaste) te
begeleiden naar de onderzoekskamer. Het is namelijk niet
toegestaan om in het ziekenhuis/de wachtkamer te wachten.

Wachtruimte

Het is niet toegestaan om in het ziekenhuis/de wachtkamer te
wachten. De deelnemer wacht daarom buiten vóór ingang oost op
de assessor.

Eenrichtingsroute

In het ziekenhuis is er sprake van een eenrichtingsroute,
aangegeven door pijlen op de vloer.

Algemene regels binnen
het Radboudumc

•
•
•
•

Pas goede handhygiëne toe. Was of desinfecteer uw
handen op de juiste momenten.
Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en
gooi deze daarna weg.
Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes)
van anderen. Vermijd drukte.

REGELS VAN DER VALK HOTEL
Aankomst/incheck

•
•

Ontbijt (inbegrepen)/ Diner (op eigen rekening)

•
•

Receptie is gescheiden van de klanten
middels een plexiglas
Er is geen standaard
gezondheidscheck bij aankomst, maar
hier kan wel naar gevraagd worden.
Reservering is noodzakelijk omdat de
ontbijttijden worden gespreid.
Bij incheck zal gevraagd worden op
welk tijdstip ontbeten zal worden (voor
Parkinson Op Maat deelnemers zal
ontbijten voor 8.30 uur mogelijk zijn in
verband met de meetdag)

Betaling van kamers/drankjes/faciliteiten

•

Geen contante betalingen
mogelijk, betaling alleen via de pin.

Gebruik faciliteiten

•

Begeleiders/naasten mogen tot
11.30 uur gebruik maken van alle
hotelfaciliteiten.

REGELS TAXI
Algemene regels

•

Iedere taxi heeft een scherm tussen de
passagiers en chauffeur.
Regels van de KNV worden gehanteerd
gezien taxivervoer een verlengstuk is
van het OV.
Uiteraard worden de taxi’s veelvuldig
op de dienst schoongemaakt met
desinfecterende spray en doekjes.

•
•

Mondkapje

•

•
•

Als er geen 1,5 meter afstand tot elkaar
(niet behorende uit één huishouden)
gehouden kan worden, dan is het
verplicht om een mondkapje te dragen.
Passagiers dienen zelf een mondkapje
bij zich te hebben.
Mondkapjes zijn voor 2 euro per stuk te
koop bij de chauffeur, alleen contante
betaling mogelijk.

