Wanneer
kom
je
als
mantelzorger in aanmerking
voor
bescherming
tegen
Covid-19?
Sinds 18 mei komen ook mantelzorgers in aanmerking voor pers
oonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit hangt samen met het
testbeleid voor mantelzorgers.Als je thuiswonende naaste
besmet lijkt te zijn met COVID-19 moet hij/ zij worden getest,
en kun je als mantelzorger jezelf met beschermingsmiddelen
beschermen tegen besmetting.
Mantelzorgers die intensieve
zorg verlenen aan kwetsbare
mensen met (symptomen van)
COVID-19 èn waarbij de
afstand van 1,5 meter niet
kan
worden
aangehouden
vanwege de noodzakelijke
verpleging en verzorging.
Intensieve zorg is zorg voor
meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden.
Als je naaste COVID-19-klachten heeft, dan werkt het als
volgt:
Je naaste neemt contact op met de huisarts of met een
infectie-arts van de
GGD. De huisarts komt op
huisbezoek of de test wordt afgenomen door een (mobiele)
testvoorziening in de regio. Lees meer informatie
over testen op coronavirus.
Tot de testuitslag bekend is, kan je als mantelzorger met een
elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van je
naaste, een korte termijn pakket PBM gratis ophalen bij de

apotheek. Dit pakket bevat: handschoenen en chirurgisch
mondneusmaskers, bril, schorten en flacon desinfectans.
Dan zijn er twee opties:
1. Als de testuitslag van je naaste negatief is, dan zijn
de PBM voor jou als mantelzorger niet meer nodig.
2. Als de testuitslag van je naaste positief is stelt de
huisarts of de GGD een elektronisch recept op, op naam
van je naaste, waardoor je als mantelzorger bij de
apotheek een lange termijn pakket PBM kunt halen, of
thuis kunt laten brengen. Ook dit pakket is gratis.
Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen
De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat
beschreven hoe om te gaan met de middelen, bij het aan- het
uitkleden.
(Bron en volledig artikel MantelzorgNL)

Mantelzorgers kunnen zich
vanaf vandaag laten testen
Vanaf vandaag is het voor mantelzorgers die thuis zorg
verlenen aan kwetsbare mensen mogelijk zich te laten testen op
Covid-19. Testen gebeurt alleen als je klachten hebt die
passen bij COVID-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten,
verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Ben je mantelzorger en heb je
klachten? Maak een afspraak bij de
huisarts of GGD om je te testen.
Tijdens deze afspraak zal de
huisarts of GGD-arts een aantal
vragen stellen en testen indien
noodzakelijk. In afwachting van het
testresultaat gelden voor de
mantelzorger
de
volgende
leefregels: Informatie koorts
huisgenoot. Als de testuitslag
positief
is
gelden
deze
leefregels: Informatie huisgenoot
thuis
De
zorg
moet
worden
overgenomen tot je dit weer zelf
kunt doen.
Woon je niet samen met degene waarvoor je zorgt en heb je
Covid-19 klachten?
Maak een afspraak bij de GGD om je te testen. Tijdens deze
afspraak zal de GGD arts een aantal vragen stellen en testen
indien noodzakelijk. Laat de zorg overnemen door andere
(professionele) zorgverleners totdat de testuitslag bekend is.
Voor mensen die zorgen voor een naaste is het laten overnemen
van zorg soms lastig te regelen. De Zorgladder voor
mantelzorgers geeft inzicht in welke ondersteuning je
als mantelzorger nodig hebt en je kunt krijgen.
Het beleid voor beschermingsmiddelen hangt nauw samen met het
test-beleid. Volgende week publiceert het RIVM de uitbreiding
van de richtlijnen van beschermingsmiddelen, waarin specifiek
mantelzorgers worden meegenomen.
(Bron en volledig artikel Mantelzorg.nl)

Testen
nu
mantelzorgers
jeugdtrainers
kinderopvang
basisonderwijs

ook
en

voor
en
in
en

(Bron: Ministerie VWS)
Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang,
jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen binnenkort getest worden
op corona. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte
om extra doelgroepen te testen.
Het kabinet heeft
vorige
week
besloten dat vanaf
11
mei
de
basisscholen,
buitenschoolse
opvang,
kinderopvang en
gastouders weer
open
gaan.
Organisaties in
deze sectoren bereiden zich hierop voor. Met deze sectoren is
afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten
kan laten testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en
kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het
coronavirus zijn besmet geraakt.
Sporten in de buitenlucht is voor kinderen inmiddels weer

mogelijk. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij
klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor
medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang.
Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met
ingang van 18 mei eveneens getest worden door de GGD als ze
klachten hebben. Het RIVM werkt momenteel de aanpassing van
de richtlijn voor deze doelgroep verder uit.
Sinds 6 april kunnen alle zorgmedewerkers binnen en buiten de
ziekenhuizen die directe zorg verlenen aan patiënten of
cliënten getest worden als zij minimaal 24 uur symptomen van
COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben.
Ook mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van
COVID-19 kunnen getest worden. Daarnaast kunnen ook
professionals, bij de politie en in handhaving en toezicht al
getest worden.
Momenteel worden er zo’n 6000 a 7000 testen per dag afgenomen.
Dat past ruim binnen de beschikbar capaciteit van 17.500 tests
per dag. Er is daarom ruimte om de nieuwe doelgroepen ook te
gaan testen. Het RIVM heeft berekend dat met toevoeging van de
nieuwe doelgroepen en meewegen van het seizoenseffect het
aantal testen per dag in mei naar verwachting rond de 8000
uitkomt. Er is voldoende testcapaciteit en middelen
beschikbaar om aan deze vraag te voldoen. Het ministerie van
VWS bereidt zich voor op verdere verruiming van het testbeleid
gekoppeld aan mogelijke versoepelingen van de maatregelen die
gelden om het virus onder controle te houden.
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(Bron: Skipr)
Mantelzorgers zullen binnenkort aanspraak kunnen maken op het
testen bij de GGD op besmetting met het coronavirus. Dat heeft
minister De Jonge woensdag gezegd in een debat in de Tweede
Kamer over de coronacrisis.

Foto door cottonbro via
Pexels
Op dit moment is de testcapaciteit 17.500 personen per dag,
waarvan ongeveer 7000 mensen gebruikmaken. Het aantal mensen
dat zich laat testen stijgt, omdat meer zorgpersoneel zich
meldt en bovendien de groep die mogen testen volgende maand
wordt uitgebreid met het onderwijzend personeel en medewerkers
in de kinderopvang.
“Mantelzorgers zouden de volgende groep zijn die in aanmerking

komt voor een coronatest”, aldus De Jonge: “Ik hoop dat dat
binnenkort al kan, maar alles stap voor stap.” De verwachting
is dat de maximumcapaciteit op termijn naar 29.000 testen per
dag kan, maar de minister kan pas over enkele weken zeggen
wanneer die maximumcapaciteit zal worden behaald. Het is nog
altijd “spannend”of er ook op de lange duur genoeg
benodigdheden voor deze tests zullen zijn, aldus de minister.
Lees hier het volledige artikel!

