Vragenlijst voor bezoekers - Screening op
mogelijke coronabesmetting
Als u naar het ziekenhuis komt om een patiënt te bezoeken, dan verzoeken wij u
onderstaande vragenlijst door te nemen. Hiermee hopen wij het risico op een mogelijke
besmetting zo klein mogelijk te houden. Denk bij het doornemen en beantwoorden van de
vragen na over hoe u zich op dat moment voelt en of u klachten heeft die voor u nieuw zijn
en die u sinds kort heeft. Vergelijk dus de uw huidige klachten met uw normale klachten of
aandoeningen (zoals hooikoorts).
• Heeft u op dit moment corona (een bewezen COVID-19-infectie)?

o ja

o nee

• Heeft u koorts (is uw temperatuur boven 38.0ºC)? (bij paracetamol
gebruik is koorts een temperatuur boven 37.5ºC)

o ja

o nee

• Heeft u last van luchtwegklachten zoals: hoesten, benauwdheid,
keelpijn, neusverkoudheid?

o ja

o nee

• Heeft u afgelopen week contact gehad met iemand die een
bewezen corona-infectie (COVID-19) heeft?

o ja

o nee

• Bent u de afgelopen 2 weken teruggekomen uit een land of regio
waarvoor een negatief reisadvies geldt (kleurcode oranje of rood)?

o ja

o nee

Hartelijk dank voor het doornemen van de vragenlijst. Check hieronder de uitkomst van uw
antwoorden.
Oranje – een of meer vragen met ‘ja’ beantwoord
Als u op een of meer vragen ‘ja’ heeft geantwoord, dan kunt u nu niet naar het ziekenhuis
komen omdat u corona-gerelateerde klachten heeft. We proberen onze patiënten, bezoekers
en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting en verspreiding te
voorkomen. Wij hopen op uw begrip. Wellicht kunt u regelen dat iemand anders uw naaste
bezoekt?
Groen – alle vragen met ‘nee’ beantwoord
Heeft u alle vragen met ‘nee’ beantwoord dan kunt u uw naaste in het ziekenhuis bezoeken.
Mocht u echter de komende dagen (tot het ziekenhuisbezoek) alsnog een van bovenstaande
klachten krijgen, dan kunt u geen patiënten bezoeken in ons ziekenhuis. Wellicht kunt u dan
regelen dat iemand anders uw naaste bezoekt?

