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Als de vaccine hier wordt geïntroduceerd ben ik verplicht deze te nemen? Wat zijn
de consequenties als ik de vaccine niet neem? Zijn er richtlijnen (m.b.t. beperking tot
verlenen van zorg) voor medewerkers die geen vaccinatie willen nemen (voor wat
voor reden ook)?
Als ziekenhuis staan wij voor de integriteit van het menselijk lichaam en volgen wij de
Grondrechtelijke vrijheden zoals opgenomen in Hoofdstuk I van de Staatsregeling van Aruba.
Zowel voor onze patiënten als onze medewerkers geldt dat we deze integriteit en rechten
altijd zullen borgen en verdedigen. Dit betekent concreet dat we nooit iemand gaan
verplichten zich te vaccineren.
Het kan wel zo zijn dat als in de toekomst internationale richtlijnen, wet-en-regelgeving of het
belang van het ziekenhuis (als enige op Aruba) vragen om voor bepaalde beroepsgroepen
een bepaalde vaccinatie vereiste in te stellen (om op de desbetreffende afdeling te mogen
werken), we daarin mee zullen gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de status rondom de
Hepatitis-B-vaccinatie verplichting voor mensen die met bloed van patiënten in aanmerking
komen. Zonder die Hepatitis B-vaccinatie, of voor mensen die een onvoldoende titer-opbouw
hebben, geldt dat er binnen bepaalde onderdelen van de zorg niet gewerkt kan worden.
Daar moeten we dan met elkaar over in gesprek. Daarvoor is nu echter nog indicatie.

ATENCION!
Q.

Is het te verwachten dat covid -19 vaccinatie net als de griepvaccinatie periodiek
terug zal komen. Is er al meer informatie over of deze vaccin eenmalig is of net als
een
jaarlijks
(of een ander
tin
e griepprik
sintomanan
diwordt
coronavirus
por periode)?
fabor

Si bo
yama Daar
callcenter
institui pa
di Aruba
nain het afgelopen jaar al is gemuteerd,
is geen informatie
over.Gobierno
Omdat het covid-19
vaccin
het wel aannemelijk dat de vaccinatie in de toekomst herhaald moet worden. Of dat
telefonis 2800101.
jaarlijks is - als de griep - of vaker/minder vaak, weet niemand.
Por fabor NO acudi na Huisartsenpost (dokter na warda).
Acudi na departamento di Emergencia solamente si bo tin sintomanan
severo.Hoe komt het dat deze vaccin zo snel is ontwikkeld, maar er is nog geen vaccin

A.

Q.
Sintomanan:
keintura riba 38 grado
A.
tos seco
tegen HIV of kanker?

Goede vraag: omdat er heel veel geld in is gestoken en omdat er veel verschillende
biochemici samen hebben gewerkt. Als de hele wereldeconomie stilstaat komt er veel sneller
een oplossing, dan dat er mensen doodgaan aan HIV of kanker. Helaas werkt het zo.

falta di rosea

TOGETHER WE CAN BEAT IT!

