Corona sneltest
Binnen 15 minuten uitslag

Corona sneltest Active Living

Ontzorgen

Kwaliteit

Snelheid

Bedrijfscontinuïteit

Waarom een Corona sneltest?
Een Corona sneltest geeft binnen 15 minuten uitslag en er zijn geen wachttijden
in de dienstverlening van Active Living. Medewerkers van jouw organisatie
kunnen bij klachten dezelfde dag getest worden en krijgen binnen 15 minuten
uitslag. Dit is belangrijk om de bedrijfscontinuïteit te borgen.
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Over Active Living
Active Living is een organisatie die landelijk werkzaam is op het gebied van preventie en leefstijlcoaching.
Zo verzorgen wij de medische keuringen van brandweermannen in 15 van de 25 veiligheidsregio's. Sinds juni
werken wij samen met de GGD in Noord- en Oost Gelderland waar wij de afnemers, assistenten en
thuisbemonsteraars leveren voor de Coronastraten. Inmiddels hebben wij een pool van 80 medewerkers met
een bekwaamheidsverklaring die direct inzetbaar zijn.
Speciﬁcaties Corona sneltest
Voor de sneltest maken wij gebruik van de Panbio sneltest van Abbott. De test is op 7 oktober goedgekeurd
door het RIVM.

Via een neusswab wordt er materiaal afgenomen die middels een soort van zwangerschapstest binnen
15 minuten resultaat geeft of iemand besmet is. Bij een positieve test zal er nog een extra PCR test
bij de GGD moeten plaatsvinden om deﬁnitief vast te stellen of iemand Corona heeft.
Meer (technische) informatie over de sneltest is te vinden op de website van Abbott.
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Opzet sneltest
Medewerkers met ziekteverschijnselen die lijken op een Coronabesmetting moeten zo snel mogelijk een
sneltest krijgen. Om deze garantie te geven krijgt jouw organisatie elke dag de beschikking over een
bemonsteraar van Active Living. De bemonsteraar heeft dagelijks toegang tot twee ruimtes (afname ruimte
+ wachtruimte) op één van jullie locaties. De bemonsteraar heeft een auto en alle materialen zoals de
Coronasneltesten, persoonlijke beschermingsmiddelen en ontsmettingsmateriaal bij zich.
Medewerkers met ziekteverschijnselen doorlopen het volgende proces:
• Medewerker meldt zich ziek via de gebruikelijke kanalen

• Medewerker wordt doorgestuurd naar www.activeliving.nl/corona-sneltest-viv
• Er vindt online een triage plaats om het ziektebeeld te screenen. Hier wordt de RIVM standaard gebruikt.
• Medewerker maakt online een afspraak.
• Medewerker ontvangt een bevestiging en wordt zo snel mogelijk getest.
• Binnen 15 minuten ontvangt de medewerker de uitslag
• Negatieve uitslag? De medewerker kan (zonder belemmerende ziekteverschijnselen) weer aan het werk
• Positieve uitslag? De medewerker blijft thuis en maakt een afspraak bij de GGD voor een PCR test
Per dagdeel van 4 uur worden maximaal 16 sneltesten afgenomen

Benodigdheden
Voor de Corona sneltesten hebben wij twee aaneengesloten kantoorruimtes nodig. Eén wordt gebruikt als
wachtruimte en de ander als afnameruimte. In de wachtruimte dienen twee stoelen te staan met minimaal
1,5 meter afstand van elkaar. In de afnameruimte dienen er twee stoelen en een tafel te staan. Onze
voorkeur gaat ook uit naar een ruimte met een raam. De ruimtes dienen bij voorkeur snel en makkelijk
bereikbaar te zijn zodat er zo min mogelijk contact kan zijn met andere medewerkers.

KOSTEN

Kosten per Corona sneltest

€ 50,-

