Teststraat GGD Limburg-Noord ook in weekenden en feestdagen open
De teststraat van GGD Limburg-Noord aan de Drie Decembersingel in Blerick is ook in de
weekenden én de komende feestdagen maandag 4 mei en dinsdag 5 mei geopend voor het
testen van alle zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis en paramedici (inclusief tandartsen
en mondhygiënisten). Het is in het belang van patiënten/cliënten, medewerker én organisatie
om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben of iemand wel of niet met het Coronavirus is
besmet. Wacht dus niet tot na deze dagen met het aanmelden van medewerkers met
klachten. Volg hierbij de eerder gecommuniceerde instructies en vul de juiste formulieren in
voor een snelle en voorspoedige afhandeling.
Aanmelden
Wij gaan zorgvuldig met onze testcapaciteit om, zodat zoveel mogelijk mensen getest
kunnen worden. De instellingen/koepelorganisaties in onze regio zijn reeds op de hoogte
gebracht van de testcriteria en aanmeldprocedure.
Aanmelding en triage wordt uitgevoerd door één aangewezen contactpersoon per
instelling/koepelorganisatie.
Aanvrager is:
 Bij voorkeur de bedrijfsarts of zijn/haar taakgedelegeerde via de (interne) arbodienst.
 Bij ontbreken van een bedrijfsarts kan een andere arts binnen de instelling worden
aangewezen als aanmelder.
 Bij organisaties die niet over bovenstaande beschikken, mag omwille van zorgcontinuïteit
een aan ons gecommuniceerde leidinggevende de test aanvragen.
Wanneer testen
Er worden alleen medewerkers getest:
o die op dit moment klachtena hebben én
o waarbij de klachten meer dan 24 uur bestaan én
o die niet langer dan twee weken klachten hebben én
o die betrokken zijn bij directe patiëntenzorgb.
a
b

Hoesten en/of neusverkouden en/of koorts (> 38 °C).
Hierbij geldt alleen zorgverlening binnen 1,5 meter van de cliënt.

Wanneer niet-testen
Medewerkers die te ziek zijn om te werken en daarom ziek thuis zijn, worden niet getest. Zij
moeten, conform richtlijn, eerst uitzieken voordat ze weer aan het werk gaan. We maken
gebruik van een drive-through. Daarom is het noodzakelijk dat medewerkers met de auto
komen en niet te ziek zijn om te komen.
ZZP-ers
 ZZP-ers werkzaam binnen een organisatie dienen via deze organisatie aangemeld te
worden.
 ZZP-ers die niet werkzaam zijn bij een organisatie (bijv. ingehuurd via een PGB) worden
getrieerd door een medewerker van onze GGD.
Testbeleid voor medewerkers scholen en kinderopvang
Testbeleid voor medewerkers van scholen en kinderopvang volgt nog. Zij kunnen vanaf
woensdag 6 mei getest worden.

Wilt u gevaccineerd worden, mail dan naar aanvragen@vrln.nl.

