
Enkel in uitzonderlijke gevallen één begeleider 

Om in onze wachtzalen steeds voldoende afstand te garanderen, vragen we patiënten om 
zoveel mogelijk alleen naar het UZA te komen. 

Enkel in uitzonderlijke gevallen is één begeleider toegestaan. Deze uitzonderingen zijn:

•  een kind onder begeleiding van één ouder
•  op vraag van de UZA-arts

Wat te doen tijdens het wachten?  
 
Ben je begeleider en moet je wachten tot je partner, vriend(in) of familielid klaar is? Neem dan 
plaats in onze lounge (-1) of ontdek de Zuidrand. Zo houden we steeds voldoende ruimte vrij in 
onze wachtzalen. 

Tip: Het mobiel bereik in het UZA is niet overal even sterk. Hou contact met elkaar via  
chat-apps zoals Whatsapp en Messenger. Je kan hiervoor gebruik maken van de gratis WiFi. 

 
Kom tot rust in onze lounge

In de lounge (bezoekersgang op -1) kan je in alle rust en comfort wachten op je partner, 
vriend(in) of familielid. Geniet van de expo '40 jaar UZA' en/of maak gebruik van onze gratis  
WiFi (surftip: www.maguza.be). Bedankt om steeds voldoende afstand te bewaren in de 
lounge. Geen plek meer vrij in de rode lounge ? Het hoekje om vind je extra loungeruimte.

> Vanaf de inkomhal: neem de trap of glazen lift naar -1. 
> Vanaf een raadpleging/verpleegeenheid: loop langs -1 richting de uitgang. 

Op ontdekking in de Zuidrand

                  Het UZA ligt in de groene Zuidrand van Antwerpen, de perfecte omgeving voor een
       wandeling. Op www.dezuidrand.be ontdek je verschillende (korte en langere) 
       wandelroutes en wat de streek nog meer te bieden heeft.  

      Bedankt om mee te zorgen voor jezelf, onze patiënten en onze collega's.

Check steeds de laatste informatie op www.uza.be/coronavirus-informatie.
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