VERPLEEGKUNDIGE AFDELING

Brussel, 9 oktober 2020

Ter attentie van onze partner‐scholen, studenten verpleegkunde en anderen,

Enkele aanbevelingen met het oog op je stage / COVID‐19:

Onze onthaalbrochures zijn nog niet aangepast aan de problematische
gezondheidssituatie die we sinds maart 2020 kennen.
Daarom vatten we hier enkele punten samen die ons momenteel belangrijk genoeg
lijken om ze in het bijzonder te benadrukken.
1. Je eerste stagedag:
We verzoeken je om je aan de hoofdingang aan te melden met een persoonlijk
mondmasker en de sortering te ondergaan. De hoofdingang zal je alleen deze
eerste keer moeten gebruiken.
Daarna zal je voor aankomst en vertrek altijd de personeelsingang (Héger
Bordetstraat 7) gebruiken.
Deze ingang wordt jou getoond tijdens het onthaalmoment met de ICANE’s
(verpleegkundigen die de nieuwe studenten begeleiden).
We verzoeken je om je tegen 8 uur te melden bij het secretariaat van de
verpleegkundige afdeling,
bij mevr. Van Hecke (02/5413557), om er de eerste administratieve formaliteiten te
vervullen. De ICANE‐verpleegkundigen zullen vervolgens alle nodige informatie geven
voor een goed verloop van je stage.
Enkel voor de Francisco Ferrer‐school: gelieve eerst naar je eenheid te gaan om daar
naar het verpleegkundig rapport te luisteren; ga daarna weer naar het secretariaat van
de verpleegkundige afdeling voor de eerste administratieve formaliteiten.

2. Draag je dosimeter, je identificatiebadge en het verplichte chirurgisch
masker:
De chirurgische maskers voor professioneel gebruik worden door onze instelling
geleverd a rato van 1 masker per 8 stage‐uren.
Studenten krijgen FFP2‐maskers als de stage zich afspeelt in een COVID‐19‐eenheid
(RESI, B7). De procedures voor de FFP2‐maskers worden je op het terrein uitgelegd.

3. Toewijzing van de uniformen:
Het uniform blijft gratis; het aantal toegewezen uniformen is afhankelijk van de
eenheid waar je zal werken. De uniformen worden aan het einde van de
stagedag in de linnenkamer afgeleverd.
Je krijgt méér uniformen in de COVID‐19‐eenheden, en deze uniformen worden ‐
wat de COVID‐19‐eenheden aangaat ‐ in de afzonderlijke linnenzakken van de
eenheid zelf gestopt.
Op onze website vind je een film over het aankleden in COVID‐19‐context; onze teams
lichten je ter plaatse verder in: https://www.bordet.be/fr/stage‐dept‐infirmier.
4. Kleedkamers
Wij hebben geen kleedkamers voor onze studenten, maar in de eenheden
worden andere schikkingen getroffen.
Aangaande de volgende diensten, enkele uitzonderingen:



B6: we verzoeken je een hangslot mee te brengen vermits er kastjes ter
beschikking zijn.
COVID‐19‐eenheden (B7 en RESI): we verzoeken je om je in de eenheid aan
te bieden met een uniform dat je aan het einde van de werkdag op de
eenheid in de daartoe voorziene linnenmand stopt.
Voor B7: er wordt gevraagd om te douchen voordat je de eenheid verlaat;
breng dus het nodige mee (zeep, handdoek, ...).
Er wordt ook gevraagd om je picknick mee te brengen als je de eenheid
binnengaat voor de hele duur van je stagedag.

5. COVID‐19‐procedures:
Deze zijn beschikbaar op onze intranetsite en worden ook tijdens de stage
getoond.
6. Als je uiterlijk op de 1e stagedag COVID‐19‐symptomen toont:
Waarschuw ons en je eenheid, maar kom niet naar het
instituut! Neem contact op met je huisarts.
Onze telefoonnummers vind je in de algemene onthaalbrochure voor
studenten. Ze zijn beschikbaar op je portaalsites.
We kijken ernaar uit om je te verwelkomen. Zorg
intussen goed voor jezelf! Tot binnenkort!

Nathalie Haenecour en Olivia Hollertt (ICANE‐verpleegkundigen van het
Jules Bordet Instituut) – 02/5413210 – www.ICANES@bordet.be

