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Algemene procedure – Plan van Aanpak Bezoekers en Externe contacten

Coronatest bij het minste vermoeden
We nemen het zekere voor het onzekere en doen een corona-sneltest bij elke bewoner en bij elke medewerker
met symptomen van het coronavirus. Zo spelen we zo kort mogelijk op de bal. Wie getest wordt, gaat in
quarantaine, minstens tot het resultaat bekend is.
De gouden regels blijven uiteraard ook gelden
 We roepen alle bezoekers en externe hulpverleners op om ook binnen de gebouwen van Triamant een zelf
meegebracht mondmasker te dragen. In de gemeenschappelijke delen zoals de hall, vergaderruimten,
brasserie en gangen is een mondmasker verplicht. Alle medewerkers en bezoekers dragen verplicht een
mondmasker bij elk fysiek contact.
 Niezen en hoesten in de elleboog, regelmatig handen wassen.
 Social distancing van 1,5 meter (fysiek afstand houden) vormt de beste garantie om een besmetting te
voorkomen, alsook geen fysiek contact door handdrukken, knuffels of kussen.
 We roepen op om verplaatsingen naar de Triamant-buurt zoveel mogelijk te beperken .
Concreet plan van aanpak voor BEZOEKERS EN EXTERNEN bij COVID-19
AFKORTINGEN
EXT
EXTERNE BEZOEKER
VAZG
VLAAMS AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID
VPK
VERPLEEGKUNDIGE
PBM
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
SITUATIE 1
EXT VOELT ZICH ZIEK
1)Kom niet naar Triamant
SITUATIE 2
EXT IS BIJ TRIAMANT EN VOELT ZICH ZIEK
1)Isoleer jezelf onmiddellijk van anderen en verlaat Triamant
2)Breng uw contactpersoon bij Triamant op de hoogte
3)Laat u testen
Te ondernemen stappen bij resultaat van de (snel)test:
 Indien resultaat positief:
 testpersoon gaat onmiddellijk in quarantaine voor minimum 7 dagen. Er wordt eventueel een
bijkomende PCR-test aangevraagd/uitgevoerd, maar dit is in theorie niet nodig want een
positieve sneltest is 100% betrouwbaar.
 Neem contact met uw contactpersoon bij Triamant indien u de afgelopen 3 tot 7 dagen nauw
contact had. Interne stappen worden gevolgd volgens de interne procedure bij Triamant.
 Indien resultaat negatief:
 testpersoon blijft nog 3 dagen waakzaam, respecteert de preventieve afspraken, is uiterst
voorzichtig en indien de symptomen aanhouden, dient een PCR test afgenomen. Indien deze
positief is worden bovenstaande stappen genomen
SITUATIE 3
EXT WORDT THUIS GECONTACTEERD DOOR VAZG OF POSITIEF GETEST CONTACTPERSOON
1)Blijf thuis, kom niet naar Triamant en volg de richtlijnen van het VAZG

SITUATIE 4
EXT WORDT TIJDENS HET BEZOEK AAN TRIAMANT GECONTACTEERD DOOR VAZG OF POSITIEF GETEST
CONTACTPERSOON
1)Isoleer jezelf onmiddellijk van anderen en verlaat Triamant
2)Breng uw contactpersoon bij Triamant op de hoogte
3)Laat u testen
Te ondernemen stappen bij resultaat van de sneltest:
 Indien resultaat positief:
 testpersoon gaat onmiddellijk in quarantaine voor minimum 7 dagen. Er wordt eventueel een
bijkomende PCR-test aangevraagd/uitgevoerd, maar dit is in theorie niet nodig want een
positieve sneltest is 100% betrouwbaar.
 Neem contact met uw contactpersoon bij Triamant indien u de afgelopen 3 tot 7 dagen nauw
contact had. Interne stappen worden gevolgd volgens de interne procedure bij Triamant.
 Indien resultaat negatief:
 testpersoon blijft nog 3 dagen waakzaam, respecteert de preventieve afspraken, is uiterst
voorzichtig en indien de symptomen aanhouden, dient een PCR test afgenomen. Indien deze
positief is worden bovenstaande stappen genomen

Concreet plan van aanpak voor BEZOEKERS EN EXTERNEN bij COVID-19 – inschatting hoog en laag risico
contacten
Wat is een contact met hoog risico
Meer dan 15 minuten lang nauw contact* met een besmette persoon, zonder het correct dragen van
mondneusmasker door één van beide personen.
Wat is een contact met laag risico
-een persoon die meer dan 15 minuten contact had op een afstand van <1,5 meter waarbij beiden correct het
mondneusmasker dragen
-een persoon die slechts kort (minder dan 15 minuten) in nauw contact ( minder dan 1,5 meter) was met een
besmette persoon
-een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/ gesloten omgeving was waarbij wel steeds een
afstand van 1,5 meter werd gerespecteerd
Twijfelgevallen
Risico wordt beperkt door herinrichting vergaderruimten (stoelen verwijderen, tafels uit elkaar trekken),
organisatorische maatregelen (slechts x-aantal personen toegelaten in de ruimte) en beschermingsmaatregelen
zoals handzeep, handalcoholgel, ontsmettingsmiddel voor tafels en stoelen… Echter blijft het resterend risico op
besmetting hoog
*wat is nauw contact? Persoonlijk contact met minder dan 1,5 m afstand. Bijvoorbeeld: een face-to-face gesprek
van langer dan 15 minuten zonder het correct gebruik van mondneusmasker door één van beide personen; een
medereiziger binnen twee zitplaatsen van de besmette persoon op het openbaar vervoer zonder het gebruik van
mondneusmasker door één van beide; fysiek contact zoals knuffelen, een hand geven of aanrakingen.

Bijlagen ‘Plan van aanpak voor BEZOEKERS EN EXTERNEN bij COVID-19’
Bijlage 1: Flowchart overheid ‘wanneer moet je je laten testen, wanneer moet je in quarantaine of isolatie?’

Bijlage 2: Zorg en Gezondheid – flyer contactonderzoek

Bijlage 3: Zorg en Gezondheid – formulier om uw contacten op te lijsten i.k.v. contactopvolging

Vragenlijst corona: In te vullen op eer door elke bezoeker of externe voorafgaand aan deelname aan een fysiek overleg of vergadering bij Triamant
1)
2)
3)
4)

Ik had de afgelopen 3 tot 7 dagen last van Covid-19 achtige symptomen (hoofdpijn, keelpijn, koorts, diarree, smaakverlies, geurverlies,…)
Ik ben de afgelopen 3 tot 7 dagen in contact geweest met een Covid-19 besmet persoon
Ik heb mij geregistreerd bij aankomst
Ik heb mijn handen bij aankomst bij Triamant ontsmet



Ik verklaar dat ik mijn contactpersoon bij Triamant na dit bezoek onmiddellijk zal contacteren indien ik de komende 14 dagen
Covid-19 achtige symptomen zou krijgen
Ik verklaar dat bovenstaande naar eer en geweten correct werd ingevuld



NAAM

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

DATUM

HANDTEKENING

Indien op vraag 1) en/of vraag 2) hierboven ‘JA’ werd geantwoord zal u de toegang tot Triamant geweigerd worden indien u geen negatieve coronatest kan voorleggen.

