INSTRUCTIEKAART CORONA VIRUS COVID-19 VERSIE: 05/05/2020
PREVENTIEVE MAATREGELEN + PBM
Gevalsdefinitie (kan op elk
moment wijzigen in functie
van de beschikbare
informatie!)

De meest actuele situatie is
steeds te raadplegen via de
website :
https://epidemio.wivisp.be/ID/Pages/2019nCoV.aspx

Gevalsdefinitie 04/05/2020:
Een mogelijk geval van COVID-19 is elke persoon met
- minstens één van de volgende hoofdsymptomen : hoest; dyspnoe;
thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie zonder duidelijke oorzaak;
OF
- minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn;
vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexia; waterige diarree
zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; plotse val zonder
duidelijke oorzaak;
OF
- verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma,
chronische hoest…).
-Voortaan wordt er bij iedere patiënt (indien mogelijk) onmiddellijk een
chirurgisch mondmasker geplaatst.

Overdracht

Preventie

Te gebruiken PBM’s voor
de HVA bij verdacht of
bevestigd geval of bij
vermelding van Code 19
door NC 112
Maatregelen bij de patiënt
vooraleer de collega’s van
D1 de patiënt kunnen
benaderen

Te gebruiken PBM’s D1 bij
bv. horizontale evacuatie,
bijvragen mankracht,…
Maximaal aantal personen
in ziekenwagen opgelegd
door FOD Volksgezondheid
Voor vertrek naar
ziekenhuis

-Voortaan: bij iedere reanimatie worden de maatregelen genomen alsof
het een mogelijk geval van COVID-19 is.
Via druppels respiratoir: via hoesten, niezen en spreken OF via
rechtstreeks of onrechtstreeks contact via de handen en besmette
oppervlakken
Zeer strikte handhygiëne ( wassen/ontsmetten) voor en na contact met
patiënt of zijn omgeving.
Iedere aanwezige laten hoesten/niezen in papieren zakdoek, gooi dit
zakdoekje telkens weg. Indien geen zakdoek bij de hand, laat de persoon
dan niezen/hoesten in zijn/haar elleboog.
-handschoenen (Single gloved, dus NIET 2 paar boven mekaar aandoen)
-FFP2-masker,
-steeds anti-spatbril, faceshield en wegwerpoverall,
-er worden geen schoenovertrekken gebruikt wegens valgevaar
-draag een fluohesje klasse 2 bovenop je wegwerpoverall
-voor transport:
- handhygiëne bij de patiënt met hydroalcoholische oplossing.
- indien mogelijk de patiënt voorzien van handschoenen
- steeds chirurgisch masker (indien zuurstoftoediening noodzakelijk:
4 l/min. via neusbril en chirurgisch masker)
-bij de geïntubeerde patiënt of patiënt met larynxmasker wordt er steeds
een beademingsfilter tussen de endotracheale tube of het
larynxmasker en de beademingsballon geplaatst
-MUG-begeleiding in functie van het oordeel van een MUG-arts.
-wikkel de patiënt steeds in een laken of deken.
Handschoenen en FFP2-masker enkel nodig bij het manipuleren van de
patiënt, zo weinig als mogelijk personeelsleden laten meehelpen aan
deze taak.
Geen passagiers, enkel 1 begeleider bij kinderen of een mantelzorger
indien medische noodzaak.
Deze persoon zit vooraan, met chirurgisch mondmasker en na
handhygiëne. Bij symptomen mag deze niet meegenomen worden!
Verwittig NC112 met de melding vermoeden van COVID-19. Verwittig
telefonisch de spoedgevallendienst, volg hun instructies.
Bij aankomst de patiënt in de ambulance laten tot een verantwoordelijk
verpleegkundige instructies geeft of komt kijken, tenzij op voorhand
andere instructies gegeven.

NA TRANSPORT : zorg dat handalcohol en gele of rode vuilzak voor besmet materiaal in de directe
omgeving aanwezig is.
Afval materiaal éénmalig
- Verwijder deze in de (gele) vuilzak voor besmet materiaal in het
gebruik afkomstig
ziekenhuis in de daarvoor voorziene RMA-zone.
verzorgen patiënt
Linnen die in aanraking
- Verwijder deze in het ziekenhuis in de zakken voor besmet
kwam met de patiënt
linnen in de daarvoor voorziene zone.
Brancard

HVA

Voor vertrek naar
standplaats
Reiniging en ontsmetting
Sanitaire cel ( gebeurt op
standplaats, dus
ambulance onbeschikbaar)

PBM’s nog niet verwijderen!
- linnen van de brancard verwijderen in de desbetreffende zakken.
-

Verwijder alle PBM’s buiten de ambulance, rechtstreeks in de gele of
rode vuilzak voor besmet materiaal (uitgezonderd fluohesje, masker
en bril).

-

Handschoenen uitdoen, handen ontsmetten, nieuw paar aandoen
Fluohesje uitdoen, in afgesloten plastiek zak meenemen voor wassen
Faceshield en veiligheidsbril uitdoen en achteraf ontsmetten
Overall uitdoen
Masker uitdoen
Handschoenen uitdoen
Handen opnieuw ontsmetten
Ontsmetting van de contactpunten van de bestuurderscabine,
aangeraakt door de chauffeur tijdens transport naar ziekenhuis.
- Ontsmet de bovenzijde van je schoenen met Umonium spray.
- Verlaat zo snel mogelijk het ziekenhuis.
Als de patiënt het masker gedurende het hele transport heeft
opgehouden, is er geen speciale decontaminatie nodig. Desinfecteer in
dit geval alleen de oppervlakken.
Indien dit niet het geval was, reinig en ontsmet de sanitaire cel en de
bestuurderscabine van de ambulance volgens de nieuwe instructiekaart
DGH “Reiniging en ontsmetting ambulance na inzet (vermoedelijke)
Covid-19 patiënt” versie 30-3-2020.
De Ambureg-tablet (en andere administratieve formaliteiten) wordt pas
ingevuld nadat volledige reiniging en ontsmetting op standplaats is
gebeurd.

NAZORG / PERSOONLIJKE MAATREGELEN AMBULANCIER
- Noteer duidelijk in de Ambureg fiche bij “Opmerkingen” dat je in
contact kwam met een patiënt die (vermoedelijk) besmet was
HVA
met het Corona virus.
- Als de HVA symptomen van COVID-19 vertoont, moet hij/zij de
huisarts consulteren, melden dat hij een zorgverlener is en
vragen om een test te laten (zie rubriek Procedures =>
“Huisartsen” of “Ziekenhuizen” op de website
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx ).
Kledij HVA
De ambulancierskledij wordt gereinigd volgens de normale hygiëneafspraken. Deze kledij wordt steeds afzonderlijk gewassen in de
wasmachine op een lang programma. Indien visuele vervuiling gebeurt
dit met toevoeging van Umonium 38 Master 75 ml (in de trommel met
doseerdop).
Deze zelfde procedure wordt gevolgd voor het wassen van de fluohesjes.
Echter moet er niet volgens de normale afspraken gewisseld worden van
hesje maar moet dit bij elke rit gebeuren.

