Betreft: 1. Heractivering van het mobiele team
2. Doorlopende dienstverlening tussen Kerstmis en Nieuwjaar van de
Medische/paramedische cel van Iriscare in het kader van haar functie als Outbreak
Support Team (OST)
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Hieronder vindt u de informatie over de onderwerpen in de titels.
1. Heractivering van het mobiele team
U kan opnieuw gebruik maken van de hulp van een mobiel team van interimverpleegkundigen en zorgkundigen tot en met vrijdag 31 december 2021.
Iriscare dekt de financiering ervan. Het uitzendbureau zal de facturen rechtstreeks naar Iriscare sturen.
U kan een beroep doen op een of meer professionele zorgverleners van een mobiel team op
voorwaarde dat u grote moeilijkheden ondervindt om de zorgcontinuïteit te waarborgen.
Om een mobiel team in te schakelen, neemt u contact op met de gewestelijke hoofdverpleegkundige,
Anaïs Rowier (0490 47 77 96). Alleen zij kan de procedure starten. Het is niet toegestaan om het
uitzendbureau rechtstreeks te bellen.
2. Doorlopende dienstverlening tussen Kerstmis en Nieuwjaar
De Medische/paramedische cel van Iriscare blijft bereikbaar in het kader van haar functie als Outbreak
Support Team (OST) voor de sectoren die onder de bevoegdheid van Iriscare vallen. Die functie wordt
uitgevoerd onder de coördinatie van de dienst voor preventieve geneeskunde van de Diensten van het
Verenigd College.
2.1. Vragen in verband met COVID-19
Neem eerst contact op met uw CRA of referentiearts.
Zo nodig kan u contact opnemen met de dienst voor preventieve geneeskunde van de Diensten van
het Verenigd College, van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur:
•
door te mailen naar covid-hyg@ggc.brussels
•
door te bellen naar 02 552 01 91
Vermeld bij dringende gevallen "DRINGEND" en de naam van uw instelling in het onderwerp van de
mail.
2.2. Testen bestellen
We zetten de gebruikelijke werking met het federale testplatform voort, dat de bestelbon ter
beschikking stelt via de volgende website: https://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19coronavirus-2/bestelling-testen-covid-19/ Hetzelfde geldt voor vragen die u kan richten aan
testing@iriscare.brussels.
Met vriendelijke groeten,

