Testen medewerkers om een besmetting met
het Corona virus vast te stellen
Doel van het testen
Het doel van testen is drieledig: een beslissing nemen over de inzetbaarheid van een medewerker,
het beschermen van kinderen, collega’s en ouders en het monitoren van de verspreiding van het
virus.

Wanneer kunnen uw medewerkers getest worden door de GGD?
Om betrouwbaar te kunnen testen, gelden de volgende criteria:




De medewerker heeft minimaal 24 uur duidelijk aan corona gerelateerde klachten
(griepachtige klachten, keelpijn of hoesten of verkouden, met of zonder koorts).
NB. De uitslag is het meest betrouwbaar wanneer deze wordt afgenomen tussen de 1e en 7e
ziektedag.
De medewerker woont of werkt in de regio IJsselland, dus in een van de volgende
gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte,
Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland of Zwolle.

Hoe verloopt de testprocedure?
De aanmelding voor een COVID-19 test verloopt als volgt:
De medewerker die ziekteverschijnselen vertoont, wordt na triage door de bedrijfsarts en door deze
aangemeld via het webformulier op de website van GGD IJsselland. Bij het ontbreken van een
bedrijfsarts kan de werkgever contact opnemen met de GGD via tel. 088-4430370. GGD IJsselland
functioneert dan als vangnet voor de triage en aanmelding.
Nb. Binnenkort worden bedrijfsartsen aangesloten op een landelijke applicatie genaamd CoronIT. De aanmelding van
medewerkers zal op termijn door de bedrijfsarts via deze applicatie verlopen. De bedrijfsarts wordt dan tevens de aanvrager
van het laboratorium onderzoek, en krijgt de uitslagen van het laboratorium.

Uitnodiging test
De medewerker wordt door GGD IJsselland per mail voor de test uitgenodigd. De aanmeldend
bedrijfsarts wordt hierover per mail geïnformeerd (dit gebeurt zo spoedig mogelijk tot uiterlijk 2
dagen na aanmelding afhankelijk van de drukte).
Afnemen test
De medewerker komt naar de GGD (Ingang parkeerterrein, Zuiderkerstraat in Zwolle) om de test te
laten afnemen. Het uitgangspunt is dat de medewerker voldoende geïnformeerd is en instemt met
de test.
Nb. Er kan niet in de thuissituatie getest worden.
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Uitslag











In principe krijgt de GGD de volgende dag de test binnen.
Bij een positieve uitslag neemt de verpleegkundige van de GGD contact op met de medewerker.
Een negatieve uitslag ontvangt de medewerker per mail.
Tot de uitslag er is, werkt de medewerker niet.
Aan de medewerker wordt gevraagd de uitslag door te geven aan zijn/haar bedrijfsarts en
werkgever.
De werkgever gaat met de medewerker in gesprek aan de hand van de algemene informatie
over de betekenis van de uitslag met betrekking tot de werkzaamheden. Zie bijlage hieronder.
De medewerker kan met vragen hierover bij de bedrijfsarts terecht.
Indien het een medewerker betreft die niet in regio IJsselland woont, wordt de uitslag tevens
gestuurd naar de desbetreffende GGD. Deze GGD meldt aan RIVM en neemt contact op met de
medewerker voor zijn/haar thuissituatie.
Bij een positieve uitslag kan de medewerker het werk pas weer hervatten als zij/hij 24 uur
klachtenvrij is.

Kosten
De kosten van de test via de GGD worden vergoed door de Rijksoverheid.
Meer informatie

GGD IJsselland hoopt u met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd
Voor informatie kunt u bellen naar: Het team infectieziekten van GGD IJsselland op nummer
telefoonnummer 088-4430370
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Bijlage: Interpretatie testuitslag en consequentie voor het werk van
medewerker
Graag willen we u onderstaande overwegingen meegeven in het interpreteren van de testuitslag van
uw medewerker en welke consequenties dit heeft voor de werkzaamheden van uw medewerker.

Negatieve testuitslag
Uw medewerker is negatief getest en heeft op dit moment geen COVID-19 (Corona) infectie.
Als iemand een duidelijk onbeschermd zorgcontact heeft gehad met een persoon die COVID-19
symptomen had én positief is getest voor COVID-19, dan kan iemand misschien nog klachten gaan
ontwikkelen tot 14 dagen na een onbeschermd contact (incubatietijd is 14 dagen).
Om bovengenoemde reden kan een verandering van klachten misschien een aanwijzing zijn dat
iemand alsnog ziekte door COVID-19 ontwikkelt. De eerdere klachten werden dan door een ander
verkoudheidsvirus veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een moment van toename van
bestaande klachten of dat er symptomen bijkomen.
Ook kan iemand later alsnog een COVID-19 infectie oplopen

Positieve testuitslag
Uw medewerker is positief getest en heeft een COVID-19 infectie en blijft thuis tot hij/zij volledig 24
uur klachtenvrij is.

De bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor overleg over inzet van uw medewerkers.
Voor algemene informatie kunt u bellen naar: Het team infectieziekten van GGD IJsselland op
nummer telefoonnummer 088-4430370

Preventie
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in het onderwijs niet ingezet.
Belangrijk blijft: het in achtnemen van de minimale afstand van 1,5 meter tot ouders en collega’s, en
regelmatig handen wassen.
Wanneer uw medewerker klachten heeft dan is het van belang dat hij/zij thuis blijft.
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