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Onderwerp Prio-testen zorgpersoneel

Geachte heer/mevrouw,
De omikronvariant zorgt landelijk voor een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen.
Ook in Zuid-Limburg zien we het aantal besmettingen stijgen. We bereiden ons voor op een
groot aantal testaanvragen in de komende weken. We vinden het daarbij van belang de
zorgmedewerkers met prioriteit te testen. Daarom hebben we vanaf donderdag 13 januari een
regionale werkwijze ingericht voor het prio-testen van zorgpersoneel. In deze brief leest u
hier meer over.

Landelijke vs. regionale werkwijze
Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van het coronavirus. Het testen met voorrang is
daarom van groot belang. Iedere GGD mag regionaal afwijken van de landelijke werkwijze bij het priotesten van zorgpersoneel. GGD Zuid Limburg kiest voor een regionale werkwijze om het proces zo
efficiënt mogelijk in te richten en de lijnen met de zorginstellingen zo kort mogelijk te houden.

Regionale werkwijze
Zorgmedewerkers kunnen zich melden voor een prio-test als ze klachten hebben, een positieve zelftest
hebben of wanneer ze na 5 dagen in quarantaine zich willen laten testen. Vanaf donderdag 13 januari
gaat onderstaande werkwijze voor zorgpersoneel in Zuid-Limburg van start.
1. Controleer of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor een prio-test
De Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld met zorgberoepen die in aanmerking komen voor priotesten. De lijst is niet volledig, maar een goede richting. De zorgmedewerker dient in ieder geval
direct patiëntcontact te hebben of essentiële zorg te geven die zonder hem of haar geen
doorgang kan vinden.
2. Voldoet de zorgmedewerker aan bovenstaande criteria? Bel dan met het regionale
afsprakennummer voor prio-testen van GGD Zuid Limburg: 088-880 5008. Het nummer is
dagelijks bereikbaar tussen 07.30-20.00 uur. De GGD-medewerker stelt een aantal vragen om te
controleren of de zorgmedewerker aan de voorwaarden voldoet. Er wordt gevraagd naar de
werkgever en het BSN.
3. Prio-test afspraak
De GGD-medewerker geeft aan waar en wanneer de zorgmedewerker zich met prioriteit kan laten
testen. De zorgmedewerker ontvangt per e-mail of SMS een bevestiging van de testafspraak. Het
is belangrijk een legitimatiebewijs mee te nemen naar de testlocatie.
4. Testuitslag
De prio-testafspraken vinden in de ochtend tussen 8.00-11.00 uur plaats. Door vóór 11.00 uur te
testen met prioriteit kan de GGD ervoor zorgen diezelfde dag nog een testuitslag te geven. De
zorgmedewerkers kunnen de testuitslag bekijken door met het DigiD in te loggen via
www.coronatest.nl.
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen over testen in het algemeen?
Bel met de Corona Informatielijn van GGD Zuid Limburg: 088-8805005.
Met vriendelijke groet,

GGD Zuid Limburg
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