Stroomschema – inzetten en testen medewerkers LV (incl. Fonteinkruid)

Bron: RIVM – zorgmedewerkers inzet en testbeleid, voor het laatst geraadpleegd op 23-03-2021.
Dit beleid is alleen van toepassing op Lang Verblijf (incl. Fonteinkruid). Voor Klinische Zorg en De Waterlelie zie: Cor-010.
Link naar OTT verwijderd. OTT stopt met teststraat.

LET OP: Dit stroomschema geldt ook nadat je gevaccineerd bent.
A

Klachten passend bij COVID-19?
Verkoudheidklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging/koorts en/of
plotseling verlies van reuk en/of smaak?
Of andere klachten zoals algehele malaise, hoofdpijn, spierpijn, pijn
achter de ogen, vermoeidheid en verminderde eetlust
Geen klachten,
wel positief getest

1A

Positief geteste
huisgenoot?

Positief getest nauw contact
of
Melding coronaMelder-app?
of
Teruggekeerd uit een
risicogebied/-land
(code organje/rood)?

Overig (niet nauw) contact?
>15 min >1,5 m in één
ruimte
of
<15 min. <1,5 m
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1B

Huisgenoot met
luchtwegklachten, koorts
of benauwdheid (forse
klachten)?

Blijf thuis.*
Neem contact op met je
leidinggevende
Laat je direct testen.
Minder dan 8
weken
geleden een
COVID-infectie
doorgemaakt?

Blijf thuis.*
Neem contact op
met je
leidinggevende.

Thuisquarantaine
Test op dag 5.

nee
Blijf thuis.
Neem contact op met je
leidinggevende
en
Laat je direct testen.

TEST
UITSLAG

Start symptomen: 1e ziektedag (niet
bekend, dan dag van testen).
Koortsvrij: <38 ºC (zonder
koortsremmende medicatie).
Symptoomvrij: geen koorts, geen
diarree, geen spierpijn, geen
benauwdheid, geen
neusverkoudheid.
N.B.: Geen klachten,
wel positief getest: blijf in
thuisisolatie gedurende 5 dagen

Test op dag 5.
Je mag werken.
Nee, volg
pijlen

Blijf thuis*.
Neem contact op
met je
leidinggevende.

Geen actie

Positieve test
Blijf thuis tot 48 uur koortsvrij EN
tenminste 24 uur symptoomvrij EN
minimaal 7 dagen na start van
symptomen.

Ja, geen actie

* In uitzonderingssituatie kan de cruciale zorgmedewerker werken met PBM
(chirurgisch mondneusmasker type IIR en handschoenen bij
zorghandelingen).
Zorg altijd voor een goede handhygiëne, > 1,5 m. afstand en reiniging van de
werkplek!
# Thuisquarantaine: Lukt het niet om thuis 1,5m afstand te houden en zo
weinig mogelijk in dezelfde ruimte te zijn, dan moet u nog 10 dagen in
quarantaine blijven vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer
besmettelijk is.
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ja

Thuisisolatie gedurende 5 dagen

Let op: De kans dat
huisgenoten van een COVID19-patiënt ook besmet raken is
erg groot.
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Klachten ontstaan
<48 uur na vaccinatie
(vermoeidheid, hoofdpijn,
spierpijn, rillingen en koorts)
en deze verdwijnen.

Testuitslag
huisgenoot
Testuitslag
huisgenoot
positief: zie 1A1A

Negatieve test
Je mag werken met goede
basishygiëne en gebruik persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Bij ontstaan klachten of verandering
klachten: opnieuw testen.

Heb je bij het uitvoeren van je werkzaamheden zorgen omdat je een
chronische ziekte hebt of medicijnen gebruikt die het afweersysteem
negatief beïnvloeden zoals: diabetes, COPD, gebruik van
immunosuppressiva, gebruik van chemotherapie of hart- en vaatziekten?

Kijk op intranet voor meer informatie

