Werkprotocol afname COVID-19 sneltest* op locatie

De testprocedure
• Het test team vraagt testpersonen één voor één de testruimte te betreden.
• De administratief medewerker vraagt ter controle uw volledige naam, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres en uw BSN. Vergeet daarom niet een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen!
• Uw BSN vragen wij omdat in het geval u positief blijkt te zijn, wij verplicht zijn de
positieve uitslag door te geven aan de GGD.**
• Wij vragen tevens om uw legitimatiebewijs ter verificatie.
• De afneemster van de test geeft uitleg over de test, beantwoordt uw vragen, stelt u op
uw gemak en neemt de test af door middel van een neusswab. De neussswab is
geheel veilig en wordt meestal niet als pijnlijk omschreven. Wel kan men dit als een
vreemde en ietwat onprettige ervaring ervaren.
• Na het afnemen van de swab mag de testpersoon de ruimte verlaten.
• Na 15 minuten is de uitslag van de test door onze medewerker afleesbaar.

Het communiceren van de uitslag
De uitslag kan op meerdere wijzen worden gecommuniceerd:
A. Mondeling in de testruimte, op voorwaarde dat de betreffende ruimte afgesloten kan
worden.
B. Middels een beveiligde email.
C. Combinatie van mondeling en beveiligde email.
Testresultaten mogen wij niet direct aan werkgever, leidinggevende(n) of directie delen.

* Safe Back To Work maakt gebruik van de SD Biosensor Rapid Antigen test.
Deze test heeft een sensitiviteit van 96,5% en een specificiteit van 99,68%. Deze test is door de WHO
goedgekeurd en door het RIVM gevalideerd. De test wordt afgenomen door bevoegd en bekwaam
personeel. Het personeel staat onder auspiciën van een BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
geregistreerde arts, dr. G.C. Langhout met BIG-nummer: 69916423001 en er wordt gewerkt volgens de
richtlijnen van het RIVM en de GGD.
** Wat als ik positief test en dus het coronavirus bij mij draag?
Als uw SARS-COV-2 sneltest positief is dan zijn wij wettelijk verplicht dit te melden bij de GGD Amsterdam.
De GGD zal vervolgens contact met u opnemen voor o.a. voorlichting en evt. bron- en contactonderzoek.

