Aan jeugdtrainers/-coaches in de buitensport, die in
aanraking komen met groepen kinderen

Uw kenmerk

Ons kenmerk
UIT/2004180

Onderwerp
Testen jeugdtrainers

Bijlage(n)
Aanmeldprocedure

Datum
8 mei 2020

Geachte heer/mevrouw,
Het kabinet heeft besloten dat jeugdtrainers en –coaches die in aanraking komen met
groepen kinderen vanaf heden in aanmerking komen voor het afnemen van een test op
de aanwezigheid van COVID-19. In deze brief informeer ik u over wat de GGD hierbij
voor u kan betekenen.
Teststraat
De GGD Zuid-Holland Zuid neemt COVID-19 testen af in een teststraat. Ook
jeugdtrainers en -coaches kunnen nu voor de test worden aangemeld.
De GGD neemt een PCR-test af. Daarmee stellen we vast of u het coronavirus op dat
moment heeft. Voor deze test wordt met een wattenstaafje in uw neus en keel
gestreken. Er wordt géén bloedtest gedaan om te kijken of u het virus heeft gehad en
beschermd (immuun) bent.
Alle informatie over de test vindt u in de bijlage van deze brief.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat
kan via (078) 770 85 80, optie 2. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 8.30
tot 17.00 uur. In het weekend zijn wij alleen bereikbaar voor spoedvragen, via (078)
770 85 00 (blijft u aan de lijn).

Met vriendelijke groet,

Christa de Boer, arts infectieziektebestrijding

BIJLAGE AANMELDPROCEDURE TEST
Voor wie?
De test is beschikbaar voor alle jeugdtrainers en –coaches in de buitensport die in
aanraking komen met groepen kinderen. In aanmerking komen personen die klachten
hebben (neusverkouden en/of hoesten en/of koorts boven 38 °C). Personen zonder
klachten en personen die zijn hersteld komen niet in aanmerking voor de test.
Aanvragen test
Zijn er medewerkers in uw organisatie, die voor een test in aanmerking komen?
Het aanvragen van een test gaat als volgt:
1. De medewerker heeft een verwijzing nodig voor de test. Rechtstreekse verzoeken
van medewerkers worden niet in behandeling genomen.
2. De arbo-arts van de organisatie bepaalt of er een indicatie is om te testen. Hij treedt
op als 'verwijzer' en stelt de verwijzing op. Indien uw organisatie niet beschikt over
een arbo-arts kan de huisarts de medewerker aanmelden. Wanneer dit via de
huisarts ook niet mogelijk is meldt de leidinggevende de medewerker aan. De GGD
arts neemt vervolgens contact op met de leidinggevende om de aanmelding aan de
criteria te toetsen.
3. De verwijzer vult het online testaanvraagformulier in. Dit formulier kunt u
downloaden via onze website https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiekthema/testen-jeugdtrainers-coaches. Vanaf volgende week zal de verwijzing
plaatsvinden via een digitaal programma. Meer informatie hierover vindt u te zijner
tijd op onze website.
4. Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar: monitoring.corona@ggdzhz.nl. Alleen
digitaal ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
De afspraak
De testlocatie bevindt zich in de oude brandweerkazerne aan het Oranjepark 13 in
Dordrecht.
1. De GGD neemt contact op met de medewerker voor het maken van een testafspraak.
2. De medewerker gaat met de auto naar de testlocatie. Aangezien er sprake moet zijn
van klachten mag de medewerker niet met openbaar vervoer.
3. De medewerker komt op de afgesproken tijd.
4. De medewerker neemt een geldig identiteitsbewijs mee naar de testlocatie en laat
deze aan de medewerker van de testlocatie zien.
5. De medewerker van de testlocatie neemt de test af (wattenstokje in de keel en
neuskeelholte).
De uitslag
De GGD streeft er naar om binnen 48 uur na het afnemen van de test contact op te
nemen over de uitslag. In alle gevallen neemt de GGD telefonisch contact op:
Een negatieve testuitslag (geen virus) wordt gecommuniceerd aan de aanvragend
arts. Indien de leidinggevende de aanvrager is, wordt alleen de medewerker gebeld
door de GGD.
- Een positieve uitslag (wel virus) wordt gecommuniceerd aan de aanvrager én de
medewerker. Er zijn dan aanvullende adviezen nodig om verdere verspreiding te
voorkomen.
Wat te doen, in afwachting van de uitslag?
In afwachting van de testuitslag geldt voor geteste medewerkers het bestaande advies:
Blijf thuis!

