SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM
Anamnese verpleegkundige
Staff
De anamnese van de reiziger en bijkomende temperatuurcontrole worden uitgevoerd door een verpleegkundige.
Stuff




lokaal
balpennen
thermometer







nietjestoestel
handschoenen
masker
desinfectiemiddel
afvalemmer

Structure
Dit heeft betrekking op reizigers op de directe vluchten die oorspronkelijk vertrokken zijn vanuit landen getroffen
door ebola.
Indien de temperatuur hoger is dan 38,0 °C dan wordt de reiziger, met de PLC, doorverwezen naar jou.
Laat de reiziger zitten en vraag het voorhoofd vrij te maken. Neem nogmaals de temperatuur.
Neem plaats aan de andere kant van de tafel en hou minimaal 1m afstand ten opzichte van de reiziger.
Neem een checklist (afhankelijk van de taal van de reiziger) en vul de waarden van de temperatuurcontrole 1 en
2 in op de eerste pagina. Niet de PLC vast aan de binnenzijde van de checklist.
Vervolledig samen met de reiziger pagina 1 van de checklist (Identificatie van de reiziger).
Overloop met de reiziger de 16 vragen aan de binnenzijde van de checklist.
Indien de temperatuurcontrole die je genomen hebt bij aanvang van de anamnese lager is dan 38,0 °C, voer dan
nog een extra temperatuurcontrole uit (3e meting). Noteer het resultaat hiervan op pagina 1 van de checklist en
geef tussen de haakjes aan wanneer je de meting doorgevoerd hebt.
Neem telefonisch contact op met de arts van MEDA om de resultaten van de temperatuurcontroles en de
antwoorden op de vragen te overlopen. De arts van MEDA zal beslissen wat er verder ondernomen moet worden.
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SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM
Anamnese verpleegkundige
Reiziger meldt zich aan
bij jou na een eerste
temperatuurcontrole

PLC ingevuld en
temperatuur
genoteerd?

Nee

Vervolledig PLC, neem
temperatuur en noteer
deze op de PLC

Ja

Neem de temperatuur

Overloop de checklist
(16 vragen) met de
reiziger

Meet nogmaals de temperatuur indien er
discrepantie is tussen meting 1 en 2

Neem telefonisch contact op met de arts MEDA
om de resultaten te overlopen

Onderneem de acties die je door de arts
opgedragen worden
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