Fiche coronavirus COVID-19 voor ambulanciers (update: 11/03/2020)
Causaal agens
Virus (Coronavirus : SARS-CoV-2)
Criteria : Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met een acute luchtweginfectie (bovenste
of onderste luchtwegen), of verergering van chronische symptomen (zie gevalsdefinitie).
Wijze van overdracht
Respiratoir
Isolatietype
Respiratoire isolatie: handschoenen en chirurgisch masker + beschermende wegwerpkledij
(gele overjas en veiligheidsbril) als er gevaar bestaat voor projectie of contact met
lichaamsvloeistoffen. Als het doel van de missie niet duidelijk is, doe dan uit voorzorg uw masker op
voordat u de patiënt benadert of houd een afstand van 1,5 m van de anamnese van de patiënt.
Patiënt voor transport: handhygiëne met hydro-alcoholische oplossing (of zeep en water indien
mogelijk) en chirurgisch masker.
Als de patiënt het masker tijdens het hele transport heeft opgehouden, is er geen speciale
decontaminatie nodig. Desinfecteer alleen oppervlakken. Wikkel de patiënt in een laken om het contact
met de ambulance te beperken. Indien O 2 nodig is: 5l/min via zuurstofbril + chirurgisch masker voor
patiënt.
Voor vervoer binnen 112-systeem
Verwittig 112 en het ziekenhuis van bestemming via 112;
verwijs door naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis na
voorafgaand telefonisch akkoord.
NB : Geen MUG vanaf het begin, tenzij de toestand van de
patiënt dit vereist. MUG-begeleiding gebeurt in functie van
het oordeel van de MUG-arts.
Voor niet dringend patiëntenvervoer Controleer of de bestemming voorbereid is de patiënt te
ontvangen.
Maatregelen na interventie
Zie interne procedure voor dagelijkse reiniging (Voorbeeld:
procedure 1). Indien geen beschermingsmaatregelen
Voertuig
genomen werden: zie interne procedure voor maandelijkse
reiniging (Voorbeeld: procedure 2).
Zie interne procedure voor “besmet afval”. Absoluut alles
Eenmalig gebruik
elimineren in ‘geel’ circuit, hetzij in eigen voorziening, hetzij in
ziekenhuis.
Materiaal
Zie interne procedure (volgens classificatie (niet-kritiek; halfAnder
kritiek of kritiek): gereinigd; gedesinfecteerd; gesteriliseerd).
Handhygiëne. Als de ambulancier symptomen van
COVID-19 vertoont, moet hij naar een dokter gaan om een
test uit te voeren en thuis op de resultaten wachten (zie
Personeel
procedure “huisartsen” of “ziekenhuis”). NB: Het is niet langer
nodig om uw contactgegevens in het ziekenhuis achter te
laten, omdat de mogelijke gevallen niet langer systematisch
getest worden.
Zie interne procedure voor “besmet linnen”.
Lakens in contact met
Verplicht mee te geven met patiënt aan ziekenhuis.
de patiënt
Kleding
Als kleren bevuild zijn: verwissel en was ze volgens interne
Persoonlijke
procedure voor “besmet linnen”.
bezittingen van
ambulanciers
Veiligheidskleding: grijze zak voor verbranding.
Risico’s voor collega’s / familie van de ambulancier : -
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Op de website www.info-coronavirus.be vindt u informatie en veelgestelde vragen over het nieuwe
coronavirus.
Hoogachtend,

Dr. Paul Pardon
Chief Medical Officer
Voorzitter Risk Management Group
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