COVID-19 test
Mede mogelijk gemaakt door a.s.r. re-integratie en MKB Vitaal

Stappenplan
•

Bepaal aan de hand van Stroomschema of de medewerker in aanmerking komt voor een
test bij Het HuisartsenLab.

•

Medewerker meldt zichzelf aan in portal van Het HuisartsenLab: www.doedetest.nu.

•

Tijdens de registratie kiest de medewerker een testlocatie. Een overzicht van de locaties
is ook te vinden op https://www.hethuisartslab.com/healthcheckcenters

•

Medewerker ontvangt e-mail met een unieke QRcode waarmee hij of zij zichzelf kan
identificeren bij de afnamelocatie. Deze e-mail bevat tevens de adresgegevens en
openingstijden van de gekozen afname locatie. E-mail niet ontvangen? Check de map
met ongewenste e-mail of spam.

•

Medewerker gaat naar testlocatie, neemt e-mail met barcode mee en wordt getest.

•

De uitslag wordt binnen 24 tot 72 uur na de testdag ontvangen per SMS en mail.

•

Medewerker Informeert leidinggevende of hij/zij weer kan werken.

Medewerker hoeft niet te betalen voor de afname van de test. MKBVitaal heeft op voorhand
testen ingekocht en zal de kosten doorbelasten aan de betreffende opdrachtgever.

Stroomschema
Milde klachten

Medewerker meldt
zich ziek en is de
komende dagen
ingeroosterd

Medewerker kan
binnen 24 uur
terecht bij de GGD

nee

Afspraak maken bij
Het HuisartsenLab

Met voucher naar
teststraat, binnen
24/72 uur uitslag

De medewerker mag
werken

Terug naar werk indien 24
uur klachtenvrij en
minimaal 7 dagen geleden
is dat hij/zij ziek werd

ja
Medewerker meldt
zich ziek en is de
komende dagen niet
ingeroosterd

Afspraak maken bij
de GGD

Een huisgenoot met
milde klachten

De huisgenoot laat
zich testen,
medewerker mag
zolang doorwerken

De medewerker mag
werken

Volg instructie GGD op
10 dagen in quarantaine
Waar mogelijk
thuiswerken

Een huisgenoot met
koorts of
benauwdheid

De huisgenoot laat
zich testen,
medewerker mag
zolang niet werken

De medewerker mag
werken

Volg instructie GGD op
10 dagen in quarantaine
Waar mogelijk
thuiswerken

De medewerker mag
werken

Volg instructie GGD op
10 dagen in quarantaine
Waar mogelijk
thuiswerken

Een medewerker
heeft:

Een bericht van de
GGD ivm
contactbesmetting*

* Met contactbesmetting bedoelen wij dat de GGD heeft vastgesteld dat de kans aanwezig is dat de medewerker langer dan 15
minuten op minder dan 1,5 meter afstand is geweest van een persoon waarbij sprake is van een hoog risico op bloostelling

Vraag en Antwoord
•

Welke testmethode wordt er gebruikt?
Het HuisartsenLab gebruikt dezelfde testmethode als de GGD (PCR test).

•

Wat gebeurt er met de gegevens, de uitslag en hoe is de terugkoppeling?
Resultaten zullen nooit teruggekoppeld worden aan de werkgever.
Het HuisartsenLab informeert de medewerker persoonlijk over de uitslag van de test via een SMS en e-mail, waarin de testuitslag op
duidelijke wijze wordt weergegeven. Bij een positieve test wordt de GGD geïnformeerd.

•

Is het een sneltest?
Nee, deze zijn nog niet afdoende betrouwbaar .

•

Op welke manier is de GGD aangesloten?
De GGD heeft de door Het HuisartsenLab gebruikte testmethode goedgekeurd. Bij een positieve test zal Het HuisartsenLab altijd contact
leggen met de GGD.

•

Is de test vrijwillig?
We adviseren je dringend je te laten testen. Dit blijft op basis van vrijwilligheid. De overheid roept iedereen met klachten op zich te laten
testen. Het is voor de gezondheid van collega’s en klanten belangrijk dat wij ons hieraan houden. Op dit moment zien we dat het bij de
GGD testlocaties erg druk is en de uitslag soms lang op zich laat wachten. Daarom bieden we in sommige gevallen de optie om sneller een
test te laten doen bij Het HuisartsenLab.

•

Mag de medewerker naar het werk als hij/zij getest is?
Nee, hij/zij blijft in ieder geval thuis vanaf het moment dat de klachten zijn ontstaan tot het moment dat de uitslag bekend is.

•

Moet een medewerker reserveren voor een test?
Nee, dat is niet nodig. Nadat de medewerker zich heeft geregistreerd kan hij/zij z.s.m. langskomen. Hij/zij kan wel inzien of er voldoende
plek is op de gekozen locatie

•

Wanneer kunnen medewerkers de uitslag verwachten?
Het HuisartsenLab streeft er naar de uitslag van de coronatest binnen 24 uur na de testdag beschikbaar te maken (uiterlijk 48 uur na de
testdag).

•

Hoe loopt het betalings-/declaratieproces?
Medewerker hoeft niet te betalen voor de afname van de test. MKB Vitaal heeft op voorhand testen ingekocht en zal de kosten
doorbelasten aan de betreffende opdrachtgever.
.

