GGD Limburg-Noord over initiatieven voor commerciële/eigen testlocaties
In onze omgeving ontstaan initiatieven van bedrijven, zorgpartners en andere organisaties
voor het inrichten van eigen teststraten. GGD Limburg-Noord richt zich op het testen van alle
inwoners met klachten. Het GGD-testproces is ingericht op grote volumestromen op centrale
locaties (teststraten).
GGD Limburg-Noord staat in beginsel niet negatief tegenover lokale initiatieven die leiden tot
meer en sneller testen van mensen met klachten. We vragen de initiatiefnemers wél
nadrukkelijk om contact op te nemen met de GGD voordat ze de eigen testlocatie starten.
-

Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat:
o Er gewerkt wordt met betrouwbare en gevalideerde PCR-testen.
o De laboratoriumcapaciteit niet ten koste gaat van de publieke testcapaciteit ten
behoeve van de GGD-teststraten en niet ingezet wordt voor “niet-noodzakelijke
klachten” (testen zonder klachten).
o Mensen die getest zijn zich aan de maatregelen houden zolang de uitslag niet
bekend is (thuisblijven, geen bezoek etc.) De GGD heeft hiervoor een
informatiefolder beschikbaar.
o Werkgevers de adviezen over zo veel mogelijk thuiswerken volgen en hun
personeel actief wijzen op de eigen verantwoordelijkheid bij klachten en bij het
testen.
o Een positieve testuitslag zo snel mogelijk gedeeld wordt met de GGD (melding Aziekte) zodat we zicht houden op het virus en bron- en contactonderzoek kunnen
starten.
o Bij een positieve testuitslag de besmette persoon zelf alvast zijn of haar omgeving
informeert.

Tot slot: het testen op COVID-19 en daaropvolgend bron- en contactonderzoek kan nooit los
gezien worden van de naleving van de richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus te
voorkomen:






blijf bij klachten thuis en laat je testen;
houd 1,5 meter afstand van anderen;
was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
werk zoveel mogelijk thuis;
vermijd drukte:
o ga weg als het druk is;
o beperk onnodige reisbewegingen.

Voor vragen of meer informatie? Neem contact op via m.emans@vrln.nl.
Met vriendelijke groet,
Marijn Emans, MSc.
Projectleider Testen en Traceren

