SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM
Arts MEDA
Staff
De anamnese van de reiziger alsook de resultaten van de temperatuurcontrole worden door een verpleegkundige
telefonisch besproken met de arts van MEDA. Indien nodig zal de arts van MEDA een klinisch onderzoek van de
reiziger uitvoeren. De arts van MEDA zal telefonisch contact opnemen met de arts infectieziektebestrijding.
Stuff



handschoenen
masker




desinfectiemiddel
afvalemmer

Structure
Na 2 à 3 controles van de temperatuur van de reiziger en het afnemen van de anamnese neemt de
verpleegkundige telefonisch contact met u op.
Op basis van de temperatuurmetingen en de 16 overlopen vragen beslist u aan de hand van het risico assessmentschema in welke categorie de reiziger zich bevindt:
 very low or no recognised risk: occasioneel contact met een ambulante patiënt met koorts (vb het delen
van een zitplaats of openbaar vervoer, receptionist,…)
 low risk: nauw face-to-face contact met een ambulante patiënt met koorts (vb fysisch onderzoek,
temperatuurname, bloeddrukname)
 moderate risk: nauw face-to-face contact zonder geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (inclusief
oogprotectie) met een patiënt die hoest, overgeeft, neusbloedingen of diarree heeft
 high risk: percutane naaldprik of mucosale blootstelling aan virus-gecontamineerd bloed, lichaamsvocht,
labo-stalen van ernstig zieke of gekend positieve patiënten
Bij een reiziger in de categorie ‘very low or no recognised risk’ voert u een klinisch onderzoek uit en behandelt u
zoals standaard de werkwijze is bij MEDA.
Valt de reiziger in de categorieën ‘low risk’, ‘moderate risk’ of ‘high risk’, dan neemt u contact op met de arts
infectieziektebestrijding via 016/66.63.53 (kantooruren) of 02/512.93.89 (buiten kantooruren). Indien deze niet
bereikbaar is, neem dan contact op met de cel ‘Medische Bewaking’ van de FOD Volksgezondheid via
0476/605.605. In overleg wordt beslist naar welk ziekenhuis de reiziger zal gebracht worden en met welk middel:
 door de daartoe speciaal voorziene ziekenwagen van de luchthaven (geregeld via arts MEDA)
 door de ziekenwagen van Defensie (geregeld via de arts infectieziektebestrijding).
Verwittig de medewerker van Saniport met betrekking tot het vervoer van de reiziger.
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SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM
Arts MEDA
De verpleegkundige neemt
telefonisch contact met u op
om de checklist te overlopen

Bepaal samen in welke risicogroep de reiziger
thuis hoort.

Very low or no
recognised risk?

Ja

Voer klinisch onderzoek
uit

Neen

Neem telefonisch contact op met de
arts infectieziektebestrijding

Behandel verder
volgens standaard
werkwijze MEDA

(016/66.63.53 of 02/512.93.89)

Beslis samen met de arts infectieziektebestrijding de wijze van afvoer:
low, moderate or high risk:


speciale ziekenwagen van de luchthaven (geregeld door arts MEDA)



ziekenwagen Defensie (geregeld via arts infectieziektebestrijding)

Verwittig de medewerker van SANIPORT
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