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Medewerker met klachten:
•

De symptomen passend bij het coronavirus zijn: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn en/of hoesten; en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotseling
verlies van reuk en/of smaak.

Medewerker met klachten:
•
•
•
•

Meldt klachten bij de MAA overdag tussen 08.00 en 17.00
ADL-assistent neemt buiten kantooruren en in het weekend contact op met de bereikbaarheidsdienst
MAA.
Bel het landelijke telefoonnummer van de GGD en maak een afspraak voor een test. Het
telefoonnummer is 0800-1202. Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 uur en 20.00 uur. Of maak een
afspraak via www.rijksoverheid.nl/coronatest.
Vermeld dan ook dat je een zorgmedewerker bent.

Of huisgenoot of nauw contact met klachten:
•
Meldt dit bij de MAA overdag tussen 08.00 en 17.00.
•
ADL-assistent neemt buiten kantooruren en weekend contact op met de bereikbaarheidsdienst MAA.
•
Je hoort van de MAA of je aan het werk moet met beschermende kleding (chirurgisch masker en
handschoenen) of thuis moet blijven.

Als de testuitslag bekend is
1. Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Een negatieve uitslag
kun je ook zelf lezen via www.rijksoverheid.nl/coronatest.
2. GGD is in de lead voor een eventueel contactonderzoek.
Wanneer moet je thuisblijven:

•
•
•

Als je zelf positief getest bent op het coronavirus.
Als je huisgenoot positief getest is op het coronavirus.
Als je in afwachting bent van de uitslag van de test op het coronavirus.

Hoe lang moet je thuisblijven:
• Dit gebeurt in overleg MAA volgens de richtlijnen van de GGD en RIVM.

Bijlage 1: Het testen van medewerkers, hoe zit dat?
Versie 21 augustus 2020

Per 1 juni 2020 kun je via een landelijk telefoonnummer een afspraak maken om je te laten testen bij de
GGD. Het telefoonnummer is 0800-1202 en is tussen 08.00u en 20.00u bereikbaar om een afspraak te
maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over
de 25 GGD-regio’s. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken
daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen.
Voor cliënten is het beter om te overleggen met de huisarts of regionale GGD, omdat zij huisbezoeken
afleggen voor een test.
Sinds 12 augustus is het ook mogelijk online een test-afspraak te maken. Dat kan via
www.rijksoverheid.nl/coronatest. Om een afspraak te maken heb je jouw Digi-D nodig, of gebruik je de digiD-app als je die op je telefoon hebt geïnstalleerd. Je moet eerst een paar korte vragen beantwoorden. Geef
daarbij aan dat je zorgmedewerker bent. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem
vervolgens testlocaties en beschikbare tijdstippen. Na de keuze volgt een afspraakbevestiging per e-mail en
sms. Als de uitslag bekend is, wordt per dit per e-mail gemeld. Het inzien van de uitslag kan weer via de
coronatest website door in te loggen met uw Digi-D. Positieve testuitslagen worden nog steeds uitsluitend

telefonisch doorgegeven door de GGD. Bij de uitslag wordt namelijk direct het bron- en contactonderzoek
gestart.
Informeer Fokus
We doen een dringend beroep op zowel cliënten als medewerkers om een mogelijk vermoeden van
besmetting met het coronavirus altijd meteen bij Fokus te melden. We kunnen dan indien nodig meteen de
gewenste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ons allemaal!
Samengevat
Volg de volgende stappen indien je klachten hebt die mogelijk duiden op het coronavirus:
1. Heb je klachten die duiden over het coronavirus?
A. Ben je medewerker van Fokus? Neem dan meteen contact op met je leidinggevende en overleg over wat
je het beste kunt doen.
B. Ben je cliënt van Fokus? Informeer de manager ADL-assistentie of je cliënt-contactpersoon.
2. Bel het landelijke telefoonnummer en maak een afspraak voor een test. Het telefoonnummer is 08001202. Of maak een afspraak via www.rijksoverheid.nl/coronatest.
3. We doen een dringend beroep op je om Fokus zo spoedig mogelijk te informeren, zodra je de uitslag hebt
(positief of negatief). Alleen dan kunnen we de juiste maatregelen nemen of weer opheffen.

