7 mei 2020

Testen van zorgmedewerkers
buiten het ziekenhuis
Deze informatie geldt voor alle zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis die directe zorg verlenen aan patiënt of cliënt.
Stap 1

Ik heb klachten die op COVID-19 kunnen wijzen, wat moet ik doen?
• Blijf thuis en meld dit bij je werkgever of opdrachtgever.

Stap 2

Wanneer kom ik in aanmerking voor een test?
• Je hebt direct patiënt- of cliëntencontact, en
• Je hebt klachten die passen bij een COVID-19 besmetting (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).

Stap 3

Hoe kan ik me als zorgmedewerker melden voor een test?
• Je meldt je bij de arts die voor jouw organisatie de beoordeling doet. Dit is de bedrijfsarts of instellingsarts, of als deze er niet zijn,
de arts infectiebestrijding van de GGD.
• Werk je als ZZP-er in opdracht van een instelling of organisatie? Je neemt dan direct contact op met de regionale GGD.
• De aangewezen arts voert de triage uit op basis van RIVM richtlijnen en hanteert hierbij uitgangspunten uit de LCI-richtlijn COVID-19.
• Na de triage word je doorverwezen naar een testlocatie van de regionale GGD.

Stap 4

Wat doe ik totdat de testuitslag bekend is?
• Heb je koorts? Blijf thuis.
• Heb je geen koorts? Blijf zoveel mogelijk thuis. In overleg met je werkgever of opdrachtgever kun je werken met persoonlijke
beschermingsmiddelen (zie de factsheet ‘Wanneer welk mondmasker’) om te voorkomen dat je het virus overdraagt.

Stap 5

Wat doe ik als de uitslag bekend is?
• Test je negatief? Je kunt aan het werk als je de algemene hygiënemaatregelen naleeft.
• Test je positief? Blijf thuis, totdat je 24 uur klachtenvrij bent.
• Je krijgt de uitslag via e-mail van de GGD of de arts die de beoordeling heeft gedaan.

• Wie betaalt er voor mijn test? De kosten voor de test worden gedekt door de werkgever en de overheid. Jij hoeft daar dus niet
zelf voor te betalen.
• Heb je het idee dat het proces niet goed verloopt? Bespreek dit in eerste instantie met jouw leidinggevende. Mocht je daar
niet uitkomen, bespreek dit dan met de contactpersoon van jouw branchevereniging. Ben je niet aangesloten bij een branchevereniging? Dan kun je contact opnemen met de regionale GGD.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

