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Inleidend
 
Er zijn meerdere gevallen van een coronabesmetting
bekend in Nederland. In deze folder vindt u algemene
informatie over het virus en hoe GGz Breburg ermee
omgaat. Ook geven we u enkele tips.

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar
onze website www.ggzbreburg.nl/infectieziekte.    
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https://www.ggzbreburg.nl/infectieziekte


In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het
virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten
Europa, dook het virus eerder al op. Meestal zorgen deze
virussen voor relatief milde klachten, zoals verkoudheid in de
winter en vroege lente.

 

Wat zijn de symptomen van het nieuwe
coronavirus?
Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten,
kortademigheid en longontsteking. Het nieuwe coronavirus
wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen
voorkomen.
 
Twijfelt u of u verschijnselen heeft die passen bij het
coronavirus? Bekijk dan eerst de vragen en antwoorden op de
website van het RIVM; www.rivm.nl. Twijfelt u daarna nog?
Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. De huisarts
overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe
coronavirus nodig is.
 

Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment
wordt ervan uitgegaan dat 1 ziek persoon gemiddeld 2 andere
personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij
het virus verspreidt.
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Hoe kan ik verspreiding voorkomen?
 
De belangrijkste maatregelen die u kan nemen om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen:

Was uw handen regelmatig;

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;

Gebruik papieren zakdoekjes.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk
om deze op te volgen.
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Hoe gaat GGz Breburg met het coronavirus
om?
 
Bij GGz Breburg volgen wij nauwlettend de berichtgeving van
het RIVM en ondernemen zo nodig actie voor onze cliënten en
medewerkers. Wij volgen hierin de richtlijnen van de
Rijksoverheid, het RIVM en de landelijke GGD. Die richtlijnen
bepalen hoe wij met het coronavirus omgaan. Wij verzoeken al
onze cliënten, patiënten, bezoekers en medewerkers ook de
adviezen van het RIVM en de GGD op te volgen. 

Het kan echter voorkomen dat GGz Breburg op bepaalde
punten afwijkt van de richtlijn of dat er voor een bepaalde
provincie of stad (tijdelijk) een afwijkende richtlijn geldt. Bekijk
daarom de website www.ggzbreburg.nl/infectieziekte voor de
laatste stand van zaken. GGz Breburg neemt ook de
maatregelen die het RIVM aanraadt wat betreft extra hygiëne. 
 

Kan ik GGz Breburg nog wel bezoeken als ik
een afspraak heb?
 
We vragen cliënten, naasten van cliënten, bezoekers en
medewerkers onze richtlijn op te volgen bij een afspraak. Zie
meer informatie en de actuele richtlijn op 
www.ggzbreburg.nl/infectieziekte.
 
We beseffen dat onze maatregelen en richtlijnen gevolgen
kunnen hebben voor de continuïteit van zorg voor onze
cliënten. Een afspraak kan mogelijk niet doorgaan, of een
gepland bezoek aan een cliënt die bij ons verblijft is niet
mogelijk. Dit betekent niet altijd dat de afspraak niet door kan
gaan. Overleg met uw behandelaar of de afspraak mogelijk
telefonisch of via videobellen toch door kan gaan.
 
We hopen dat u begrip heeft voor de situatie, wij willen de
continuïteit van zorg en veiligheid voor cliënten en
medewerkers zo goed mogelijk waarborgen.

https://www.ggzbreburg.nl/infectieziekte


Meer informatie, of vragen?
 
Uitgebreidere informatie en de meest actuele informatie vindt u
op onze website www.ggzbreburg.nl/infectieziekte. Voor
vragen kunt u ook contact opnemen met uw behandelaar of de
persoon waar u een afspraak mee hebt. De medewerkers van
GGz Breburg weten wat het beleid is en worden continu van de
laatste informatie voorzien. Overige informatie is te vinden
via:        
 

De GGD heeft twee telefoonlijnen opengesteld voor vragen:
voor Hart van Brabant is dat 0900-3646464 en voor West
Brabant 085-0785617;

Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS
is 0800-1351. Algemene informatie over het coronavirus is
te vinden op de website van het RIVM; www.rivm.nl.   

 

Zie meer informatie en de actuele richtlijn op 
www.ggzbreburg.nl/infectieziekte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen: Rijksoverheid.nl en RIVM.nl. 

https://www.ggzbreburg.nl/infectieziekte
https://www.rivm.nl
https://www.ggzbreburg.nl/infectieziekte


“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat 
we samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar 
een situatie die je weer aan kunt. Van te groot naar klein 
genoeg. Zodat jij je leven de baas blijft”

Contact GGz Breburg
Tel. 088 - 016 16 16
info@ggzbreburg.nl
www.ggzbreburg.nl/infectieziekte
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