Covid-19
Advies Cohezio, POC en Gemeenschappelijke preventiedienst GO!
Type mondmasker:
Werknemers:


(herbruikbare) textiel*



Chirurgische**

Werknemers die verzorgende taken
opnemen (o.a. buitengewoon
onderwijs):


Leerlingen vanaf 12 jaar:


(herbruikbare) textiel*



Chirurgische**



Chirurgische (gedragen door
zorgende en verzorgende) indien
de voorraad het toelaat; anders
textiel

Eerste hulpverlening:




Externen:

(herbruikbare) textiel (gedragen
door hulpverlener en slachtoffer)



Chirurgische (gedragen door
hulpverlener en slachtoffer) indien
de voorraad het toelaat en steeds
bij cardiopulmonaire reanimatie



(herbruikbare) textiel
zelf meegebracht
Chirurgische**
aangeboden door
school

Leerlingenvervoer (alle
inzittende van de bus):


(herbruikbare) textiel



Chirurgische**

FFP2 uitzonderlijk** *

* gebruiksduur: 8u, advies GEES: voor leerkrachten om de 4u te vervangen
** gezien de schaarste, in eerste instantie voorbehouden voor zorg- en medisch personeel (Consensus Risk Management Group). Voor CLB artsen en
verpleegkundigen wordt een chirurgisch masker aanbevolen in volgende situaties: 1. Bij vaccinatie van leerlingen die tot de risicogroep voor een ernstig verloop
van COVID-19 behoren. 2. Als de CLB-vaccinator een contact binnen het huishouden is van een mogelijk of bevestigd geval. In alle andere gevallen volstaat een
herbruikbaar textiel mondmasker bron: https://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties__nieuws/vwvj_voorzorgsmaatregelen_vaccinatie_corona_20200427.pdf
*** enkel bij aërosol-genererende handelingen, (Consensus Risk Management Group) = behandelingen en manoeuvres bij patiënten met mogelijke of bevestigde
COVID-19 infectie. Deze handelingen hebben vooral te maken met intubaties: Endotracheale intubatie; Bronchoscopie; Open aspiratie; Toediening van medicatie
door verneveling (zo veel mogelijk te vermijden en vervangen door het gebruik van een voorzetkamer) ….

Gemeenschappelijke preventiedienst
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Bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen:
Onderhoud:


Werknemers die verzorgende taken
opnemen (o.a. buitgewoon onderwijs):

Wegwerphandschoenen






Nitril (lange) handschoenen



Chirurgisch* mondmasker of herbruikbaar textiel

Eerste hulpverlening:
Wegwerphandschoenen

Wegwerphandschoenen

Voor CLB vaccinatoren wordt het dragen van handschoenen niet aanbevolen. bron: https://www.vwvj.be/sites/default/files/vaccinaties/vaccinaties__nieuws/vwvj_voorzorgsmaatregelen_vaccinatie_corona_20200427.pdf

Werknemers die tot de risicogroep1 behoren


Aangepast werk en bij ontstentenis:



Overmachtsregeling

Advies werknemers die met personen uit de risicogroep samenwonen


Geen maatregelen vereist anders dan het nauwgezet toepassen van de voorgestelde preventiemaatregelen en aanwenden PBM’s.

Werknemers algemeen


Testen Covid-19: volg advies GEES



Temperatuurmeting: enkel in geval van mogelijke besmetting en bij eerste hulp. Koorts is echter niet steeds aanwezig. De andere symptomen (hoest, niezen,
keelpijn, neusloop,…) zijn ook mogelijke tekenen van covid-19. Raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
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risicogroep = Sciensano heeft de volgende risicogroepen voor COVID-19 gedefinieerd: 65 jaar of ouder; ernstige longaandoening (zoals COPD, rokerslong); ernstige hart- of vaatziekte (zoals een doorgemaakt hartinfarct,

bypassoperatie); suikerziekte; nierziekte; verzwakt immuunsysteem (zoals bij HIV); kanker (chemotherapie).
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