
Maatregelen coronavirus

38ºC

Wij zouden u graag even gastvrij als altijd in onze kliniek ontvangen. Het coronavirus maakt echter dat 
we tijdelijk een aantal maatregelen moeten nemen. Ook wij betreuren deze maatregelen en hopen dat 
het snel niet meer nodig is. Met deze maatregelen houden we een bezoek aan onze kliniek veilig. 
Hierbij hebben we uw medewerking nodig. Dankzij deze maatregelen kunt u met een gerust hart naar 
ons ziekenhuis komen.

Onderstaande geldt voor patiënten, bezoekers en begeleiders. Voordat u ons wil bezoeken:

Kom niet naar onze kliniek als u:

Kom niet naar onze kliniek als u:

De volgende klachten heeft:  
koorts (38 graden of meer), keelpijn, loopneus, 
hoesten, benauwdheid/kortademigheid, buikpijn, 
diarree, reuk of smaakverlies.

Korter dan twee weken 
geleden positief getest 
bent op het coronavirus.

Kom bij voorkeur alleen. Is dit 
niet mogelijk, dan svp niet meer 
dan 1 persoon meenemen. 
Mogelijk vragen wij uw 
begeleider om elders op u te 
wachten. Dit hangt af van de 
beschikbare ruimte in onze 
wacht- en spreekkamers.

Minder dan twee weken 
geleden in contact 

geweest bent met een 
persoon die is besmet met 

het coronavirus.

Komt u op bezoek bij een 
patiënt: patiënten mogen  
1 bezoeker per dag 
ontvangen.

U een huisgenoot heeft 
die klachten en koorts 

heeft, die kunnen wijzen 
op een mogelijke 

besmetting met het 
coronavirus.

Is bovenstaande het geval en heeft u een afspraak, neem dan telefonisch contact met ons op of mail naar  
contact@maartenskliniek.nl. Dan kunnen we beoordelen of het medisch noodzakelijk is dat u komt (dan nemen we 
speciale maatregelen). Als het geen spoed heeft, dan bent u welkom om een nieuwe afspraak te maken als u 24 uur 
klachtenvrij bent.

Is bovenstaande het geval en heeft u een afspraak, neem dan telefonisch contact met ons op of mail naar  
contact@maartenskliniek.nl. Dan kunnen we beoordelen of het medisch noodzakelijk is dat u komt (dan nemen we 
speciale maatregelen). Als het geen spoed heeft, dan bent u welkom om een nieuwe afspraak te maken als u 14 dagen 
klachtenvrij bent.

max. 1

max. 1

In de afgelopen twee 
weken terug bent 

gekomen uit een oranje 
of rood buitenlands 

reisgebied.



Dank voor uw medewerking.
Zo houden wij de Sint Maartenskliniek veilig!

Onze maatregelen in de Sint Maartenkliniek zijn:

Bij binnenkomst vragen wij of wij 
uw temperatuur mogen opnemen. 
Ook stellen wij u een aantal vragen 

om na te gaan of u mogelijk bent 
besmet met het coronavirus. 

Houd svp 1,5 meter afstand. Volgt  
u svp ook de andere aanwijzingen 
die wij geven om besmetting in de 

kliniek te voorkomen.

Ons restaurant het Rondeel mogen wij helaas alleen openen voor personeel.  
U kunt wel terecht bij de Maartenscorner. Gaat u svp met niet meer dan  

drie personen aan een tafel zitten.

In de (poli)kliniek wordt u nogmaals 
gevraagd of u klachten heeft die 

mogelijk op het coronavirus wijzen. 

Kom svp op tijd voor uw afspraak. 
Dus ook niet meer dan 15 minuten 

te vroeg, want dan wordt het te 
druk in onze wachtkamers.

Volg svp de looproutes, houd svp 
rechts in de gangen en volg 

eventuele pijlen op de grond. 

Verlaat, in verband met 
beschikbare ruimte, het ziekenhuis 
spoedig na het polikliniekbezoek. 
Als er nog aanvullend onderzoek 

moet worden verricht, doe dit dan 
svp direct na uw polibezoek. 

Wij verzoeken u om een  
mondneusmasker in ons 

ziekenhuis te dragen.    

1,5 m

Rondeel Maartenscorner


