Cliënt met klachten die zouden kunnen passen bij COVID19*
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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Teamleider belt corona-tester binnen PSW**
Cliënt gaat in isolatie***
Als cliënt ook benauwdheid of koorts heeft, dan gaan medebewoners in quarantaine****
Beoordeling door de huisarts(enpost) dient plaats te vinden als er sprake is van:
¨
Koorts en/of benauwdheid
¨
Bij astma/COPD
¨
Leeftijd > 70 jaar of behorend tot andere risicogroep*****
¨
Ernstig ziek zijn
¨
Ongerustheid of niet-pluis gevoel bij de situatie bij de betrokkenen
Corona test wordt uitgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht
Op het testformulier wordt het telefoonnummer van de tester genoteerd

¨
¨

Cliënt uit isolatie
Medebewoners uit quarantaine
Leefregels conform landelijke adviezen
www.rijksoverheid.nl —> CoronavirusCOVID-19 —> De Nederlandse
maatregelen: basisregels voor iedereen

** Zie rooster corona-testers PSW
*** Isolatie = cliënt blijft in eigen appartement en
komt er niet buiten, eten en drinken wordt op de kamer gebracht en iedere zorgverlener die in contact
komt met cliënt gebruikt volledig PBM conform de
bestaande richtlijnen
**** Quarantaine = niet buiten de deur komen en
geen bezoek ontvangen conform richtlijn https://
lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#maatregelen
***** Risicogroepen zijn personen:
¨
Ouder dan 70 jaar
¨
Met een chronische longaandoening
¨
Met een chronische hartaandoening
¨
Met diabetes mellitus
¨
Met een ernstige nieraandoening
¨
Met een verminderde weerstand tegen infecties (zoals bijv. auto-immuun, HIV, zonder
milt, etc)
¨
Met ernstig leverlijden
¨
Met morbide obesitas (BMI>40)

Medisch microbioloog belt tester met testresultaat —> tester informeert
verantwoordelijke teamleider

¨ Ziekenhuis informeert GGD infectieziekten —> GGD neemt zelf

contact op met teamleider voor bron-en contactonderzoek

¨ Cliënt blijft in isolatie tenminste 24u nadat hij symptoomvrij is EN

minimaal 7 dagen vanaf de start van de symptomen. Alle contacten
gebeuren door gebruikmaking van volledig PBM (d.w.z. chirurgisch
mondmasker type II, wegwerphandschoenen en schort bij betreden
appartement).
¨ Medebewoners blijven in quarantaine gedurende 10 dagen vanaf
het laatste contact met positief geteste cliënt******
¨ Zorgmedewerkers die tot 2 dagen voorafgaand aan het begin van de
symptomen van de positief geteste cliënt in contact zijn geweest gebruiken PBM gedurende 10 dagen vanaf het laatste contact. (d.w.z.
chirurgisch mondneusmasker type II en wegwerphandschoenen bij persoonlijke verzorging of handelingen <1,5 mtr afstand)
Teamleider neemt op maandag, dinsdag of donderdag
contact op met arts of coördinerend verpleegkundige (telf. 06-20787237)
Arts of coördinerend verpleegkundige neemt contact op met GGD om te
overleggen over het verdere beleid en koppelt dit terug aan teamleider.
De evt. aanpassing van maatregelen zal afhankelijk van de individuele
situatie worden afgestemd.
Teamleider zet acties uit naar het WBC.
De positief geteste cliënt wordt dagelijks geobserveerd
waarbij de volgende aandachtspunten worden genoteerd:
¨
Is hij/zij benauwd? Ademt hij/zij sneller?
¨
Reageert hij/zij alert?
¨
Hoeveel eet en drinkt hij/zij?
¨
Hoe is het plas-en poeppatroon?
¨
Hoe is de temperatuur?
¨
Zijn er andere lichamelijke veranderingen?
Karakteristiek: na 5-7 dagen acute verslechtering —>
bij achteruitgang direct contact met huisarts!

****** Overeenkomstig het besluit van de arts Infectieziekten van de GGD Limburg Noord (o.a. drs. Eef Goosen) dient voor de
woonsituatie van de WBC`s van PSW te worden uitgegaan van de maatregelen voor een extramurale instelling overeenkomstig
een gezinssituatie. De mede-bewoners worden dan gezien als gezinsleden ofwel huisgenoten. De zorgverleners worden gezien
als nauwe contacten https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
—

