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Betreft : standaard snelle antigeentests bij personeel dat terugkeert van verlof

Geachte mevrouw, geachte heer,

Dit bericht vormt een aanvulling op dat van 9 juli.
De laatste dagen zien we een toename van het aantal COVID-19-besmettingen, waarbij een groot deel
de deltavariant betreft.
Daarom moet de laatste alinea van punt 4 worden herzien, die als volgt luidde :
“Wij wijzen erop dat op initiatief van de CRA elk rusthuis en rust- en verzorgingstehuis zijn
personeel maandelijks preventief kan blijven testen (punt 5.1 van de omzendbrief). Dit is
belangrijk voor RH’s-RVT’s waar de vaccinatiegraad bij bewoners minder dan 90% bedraagt en
de vaccinatiegraad bij het personeel minder dan 70% bedraagt (het personeel heeft overigens
de mogelijkheid om naar een rode zone te reizen)”.
Aanvullend op dat punt moet in elk RH-RVT standaard een snelle antigeentest gebeuren voor elk
personeelslid dat terugkeert van verlof op de dag dat het terugkeert, ongeacht waar of uit welk land
en of het al dan niet gevaccineerd is.
Indien de snelle antigeentest positief blijkt, moet het personeel zo snel mogelijk – eventueel gericht –
preventief worden getest door middel van PCR-tests (het betrokken personeelslid kan immers onder
meer contact hebben gehad met andere personen in de instelling).
Deze tests uitvoeren is een medische handeling. De coördinerend en raadgevend arts of de
referentiearts, of eventueel de arbeidsarts, moet dus betrokken worden bij de organisatie van deze
maatregelen.
Wij melden u dat Iriscare hiertoe in de komende dagen 250 snelle antigeentesten zal leveren aan elk
RH-RVT.

Verder blijven de instructies en het kader voor het gebruik van antigeentests in collectieve
zorgvoorzieningen, zoals die u op 12 maart werden meegedeeld en op 12 april werden herhaald, van
toepassing. Deze instructies en dit kader zijn voortaan mutatis mutandis van toepassing op alle
personeelsleden. Ze zijn opnieuw bijgevoegd.
Overeenkomstig deze instructies zijn aanvullende snelle antigeentests beschikbaar volgens de in punt
5 vermelde procedure.
Hoogachtend,
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