Bijlage 2 bij de omzendbrief van 30 juni 2021 COVID-19 (coronavirus) - Instructies vanaf 01.07.2021
met betrekking tot de preventie van/reactie op de COVID-19-epidemie. Tweede reeks
versoepelingen naar aanleiding van de vaccinatiecampagne in de door de GGC erkende en
gesubsidieerde revalidatiecentra, dag- en verblijfscentra voor personen met een handicap en centra
voor dagverzorging en dagcentra voor ouderen

Procedure voor het testen van het personeel
1. De samenwerking met de diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt
voortgezet, onder meer in het kader van de wetgeving over het welzijn op het werk en de
bepalingen ervan inzake toezicht op de gezondheid van de werknemers.
2. Instellingen die hun personeel preventief willen screenen, moeten het beveiligde
onlineformulier invullen op https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19coronavirus-2/bestelling-testen-covid-19/. Het wachtwoord werd op 4 november via e-mail
verstuurd. Wachtwoord: Covid19Testing@Iriscare.
3. Iriscare zal het testmateriaal bestellen. Iriscare moet de tests bestellen, want alleen dan
betaalt het RIZIV ze terug en moet de instelling geen kosten dragen.
4. Het federale platform levert de testen uiterlijk de dag voor de test plaatsvindt. De levering
omvat het volgende:
- een procedureprotocol met een algemeen contactnummer en het nummer van de
koerier;
- screeningkits met buisjes, wissers en zakjes om de afgenomen stalen in op te bergen
en de nodige beschermingsmiddelen.
5. Zodra de testen zijn uitgevoerd, worden de stalen opgehaald op de overeengekomen datum
met het federale platform, waarna federale laboratoria ze onderzoeken. Ongebruikte buisjes,
wissers en beschermingsmiddelen moeten gelijktijdig worden meegegeven met de stalen,
maar ervan gescheiden blijven.
6. De resultaten worden binnen 24 tot 36 uur na de afname bezorgd aan de voorschrijvend arts.
Als verschillende personeelsleden afwezig zouden zijn voor de screening, kan een tweede testtijdstip
worden voorgesteld.
Als uit de resultaten van de preventieve screening bij het personeel blijkt dat er meer dan een
opzichzelfstaand positief geval is, kan de volledige instelling gescreend worden via het federale
platform overeenkomstig de regels vermeld in punt 12.31. Ter herinnering: in dit geval moet de
bestelling van de testen opgestart worden via het onlineformulier en moeten positieve gevallen ook
systematisch gemeld worden aan de Gezondheidsinspectiedienst.
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