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Beste allemaal,
We merken binnen de organisatie wat onrust over het Coronavirus. Daarnaast gaan de
ontwikkelingen rond het virus best snel en zijn er nu ook in Europa de eerste gevallen gemeld.
Daarom dit korte protocol, zodat je weet waar je terecht kan en wat je kan doen, bij de
melding van een potentiele besmetting met het Corona virus.
Voor de helderheid lijkt het nog even belangrijk te vermelden dat een ‘gewone’ griep meer
dodelijke slachtoffers kent dan het Corona virus. Slechts 2% van de mensen met het virus
overlijden en dat zijn vaak ook mensen met een kwetsbare gezondheid. Dus ook bij een
mogelijke besmetting, is het niet nodig om direct te paniekeren.
Er is een landelijk protocol ingesteld, waar wij vanzelfsprekend ook naar zullen handelen.
1. Reizen
Voor uitgaande en inkomende reizen is het beleid van ArtEZ dat wij ons houden aan het
reisadvies van Buitenlandse zaken. Wat je hier kan vinden. Check dus goed vooraf het
reisadvies. Waarbij:
Rood = niet reizen
Oranje = niet reizen
Geel = Risico analyse maken
Groen = reizen
Daarnaast is het van belang dat de reiziger zich houdt aan het reisprotocol van het land
waaruit vertrokken wordt.
Voorbeeld van een risicoanalyse bij inkomende student uit ‘geel’ gebied:
- Hoe is de situatie daar?
- Is er sprake van quarantaine?
- Is er contact met mensen die besmet zijn?
- Hoe is het in de naaste omgeving? Ouders, familie?
- Wordt er veel gebruik gemaakt van het OV?
Bij inschatting dat het risico laag is en de reiziger het land mag verlaten, dan mag er ook
worden ingereisd. Dit sluit aan bij het landelijke beleid van de RIVM en BUZA?
2. Besmetting
In het geval van een mogelijke besmetting, komt de persoon niet naar ArtEZ en sluit zich
thuis af tot er contact is geweest met artsen of GGD. Neem hierbij het zekere voor het
onzekere.
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Wat zijn de symptomen:
1. Koorts (ten minste 38 graden Celsius) én ten minste één van de volgende respiratoire
verschijnselen: hoesten, kortademigheid
EN
2. de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met
wijdverspreide transmissie 1.
OF
3. de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een
bevestigde infectie met SARS-CoV-2
Als een bezoek aan de huisarts niet mogelijk is (geweest) en er dus nog onvoldoende inzicht
is in de precieze situatie:
-

-

Verzamel deze noodzakelijke gegevens:
o Naam
o Telefoonnr.
o Datum reizen naar China
o Waar naar toe? (Wuhan of andere plek)
o Datum terugkeer
o Datum eerste verschijnselen
o Aard van de verschijnselen
o Toestemming om contact op te laten nemen door derden
Neem altijd direct contact op met Marieke de Boer (06-54250105), zodat we op 1
centraal punt kunnen verzamelen waar de mogelijke besmetting(en) zijn
Zij zal schakelen met de GGD met bovenstaande gegevens en zij zullen een eerste
inschatting maken
GGD neemt, indien nodig, contact op met patiënt en maakt een inschatting van de
situatie, het mogelijke risico en het vervolg

3. meldingsplicht
In het geval van een mogelijke besmetting is er een meldingsplicht. ArtEZ is verplicht om
melding te maken bij de GGD.

Landen/regio’s met wijdverspreide transmissie zijn: (vandaag, 25-02-2020) China (inclusief Hong Kong, Macau
en Taiwan), Singapore, Iran en enkele gemeenten in Italië: Codogno e dintorni, Sesto Cremonese,
Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone (provincie Lombardije) en V’o Euganeo, Mira
(provincie Veneto).
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