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CORONAVIRUS

BESCHERM 
UZELF EN 
ANDEREN

Het is belangrijk dat mensen met luchtwegklachten 

(neusverkoudheid, hoesten, benauwdheidsklachten en/

of koorts) buiten het ziekenhuis blijven, om verdere 

verspreiding van het virus te voorkomen. We willen graag 

u, onze patiënten en medewerkers beschermen. 

VOORKOM VERDERE VERSPREIDING 
VAN HET CORONAVIRUS!

Ga het ziekenhuis niet in bij 
luchtwegklachten (neusver-
koudheid, hoesten, benauwdheid 
en/of koorts) 

Desinfecteer uw handen bij 
aankomst én vertrek

Schud niemand de hand

Nies en hoest in uw elleboog-
plooi

>38C 

Op de website stjansdal.nl/corona vindt u de veelgestelde vragen 
over het coronavirus in ons ziekenhuis. Op de website van het RIVM
en de GGD vindt u meer algemene informatie.

“Wij begrijpen dat de genomen maatregelen voor iedereen vervelend zijn. Bezoekers, medewerkers en patiënten gaan nu de ge-
volgen merken van het coronavirus in ons ziekenhuis. Dit doen we om onze kwetsbare patiënten en medewerkers te beschermen. 
Hiermee willen wij de kans op het overbrengen van het virus verkleinen. 

We merken aan de vragen die gesteld worden dat mensen zich zorgen maken. Wij verwijzen hen naar onze web-
site voor de veelgestelde vragen en antwoorden. Mensen kunnen zich ook altijd tot het RIVM wenden of bellen 
met 0800 - 1351.”

Relinde Weil, voorzitter Raad van Bestuur

CADEAU AAN BED BEZORGEN 
Een opname in het ziekenhuis is voor iedereen ingrijpend. 
Contact met het thuisfront, familie, vrienden en bekenden 
is van groot belang voor patiënten. St Jansdal probeert dit 
zoveel mogelijk te faciliteren. Zeker nu we steeds meer de 
gevolgen van het coronavirus gaan merken. 

Via de website van St Jansdal kunnen bezoekers een cadeau-
tje aan bed laten bezorgen. Een tijdschrift, een bos bloemen 
of een ballon, er is van alles mogelijk in allerlei prijscate-
gorieën. Als u voor 12.00 uur uw bestelling doorgeeft, dan 
bezorgen de mensen van het bezoekersrestaurant dit ’s mid-
dags persoonlijk aan bed. Betaling kan eenvoudig met iDeal. 
www.stjansdal.nl/webshop 

EEN KAARTJE 
Voor € 3,25 stuurt u online gemakkelijk en snel een echte 
wenskaart naar een familielid of bekende in ons ziekenhuis. 
Een wenskaart bestellen kan eenvoudig in vijf stappen via 
onze partner Cards To Care (Kaartje2Go). Het kaartje wordt 
de volgende dag met de post bezorgd.  
www.stjansdal.nl/kaartje  
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