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Vital people, healthy business.

Coronatest
door Adaptics.

Medewerkers met klachten weer zo snel mogelijk gezond op de
werkvloer? Laat hen dan testen door Adaptics. Handig bij de
medewerker thuis. Profiteer daarnaast van de coronasneltest.
Deze combineren wij indien nodig met de PCR-test. Zo gaan wij
voor een betrouwbare testuitslag.

Voordelen voor jou als werkgever:

Kortere tijd tussen melding en testuitvoer

Wil je medewerkers zo kort mogelijk in onzekerheid laten
zitten? In plaats van testen bij de GGD kunnen wij de snelen PCR-testen op afroep uitvoeren bij de medewerker
thuis. Hierdoor versnellen we de tijd tussen melding en
uitvoer.

Landelijke dekking

Onze gezondheidsprofessionals zijn actief in het hele land.
Heeft je organisatie meerdere locaties? Dan kun je via
Adaptics dus de medewerkers van al deze locaties laten
testen op corona.

Betrouwbaarheid

Wij werken met sneltesten. Is er een hoger vermoeden op
besmetting? Dan nemen wij óók een PCR-test af. Op deze
manier compenseren wij de mindere betrouwbaarheid van
de sneltest.

“Wij combineren
de snelheid van de
sneltest met de
betrouwbaarheid
van de PCR-test.”

Prijs all-in

Geen variabele kosten: gewoon één vaste prijs per
medewerker, waar de sneltest en de eventuele dubbele
PCR-test in verdisconteerd is.
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Zo
ziet
het
proces eruit.
Medewerker met klachten meldt zich per e-mail;
een gezondheidsprofessional van Adaptics zet
de coördinatie in gang. Onze openingstijden:
08.30 - 21.00 uur.
Er wordt binnen 1 uur na melding contact met de
medewerker opgenomen om een testafspraak
aan huis te maken. Indien de aanvraag voor
16:00 uur is ingediend dan komt de professional
dezelfde dag nog bij de medewerker langs.
De gezondheidsprofessional verschijnt op het
afgesproken tijdstip bij de medewerker thuis en
neemt de sneltest af. Tijdens de wachttijd van
de sneltest (15 minuten) doet de gezondheidsprofessional de screening vooraf (triage
van aard/duur van de klachten en contactgeschiedenis).
Is de sneltest positief? Of is de sneltest negatief
en geeft de screening vooraf géén aanleiding tot
PCR-test? De gezondheidsprofessional vertelt
dit en neemt afscheid.
Is de sneltest negatief en geeft de screening
vooraf wél aanleiding tot een PCR-test? Dan
wordt de monsterafname van de PCR-test
gedaan. De uitslag volgt uiterlijk 72 uur nadat
ons laboratorium de samples de volgende
ochtend heeft binnengekregen, maar in 87,25%
van de gevallen al binnen 48 uur.

Welke klachten?

Neusverkouden,
keelpijn,
hoesten,
koorts,
verhoging
en/of
benauwdheid.

De testen

Voor
de
PCR-testen
werken
wij
met
het
gerenommeerde
laboratorium
Medische
Laboratoria
Dr. Stein &
Collegae
(door
RIVM
gecertificeerd).
De
sneltesten
waarmee
wij werken
zijn
de
door
het
RIVM-goedgekeurde
sneleiwittesten Panbio Abbott.

Terugkoppeling

Uitslagen
(positief en negatief)
worden
doorgegeven
aan deuitslagen
medewerker
zelf.
Positieve
bellen
wij tevens
door
aan de eigen
bedrijfsarts
van
de
organisatie,
zodat
hij/zij
zorg kan dragen
vooruitslagen
een veilige
werkomgeving.
Positieve
delen wij tevens met de GGD.
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Beslisboom
coronatesten aan huis.

Op basis van onderstaande beslisboom screenen wij om te bepalen
welke test (sneltest en/of PCR-test) gedaan moet worden. Deze
beslisboom is voor medewerkers die klachten hebben en die wij aan
huis testen.

- = negatieve testuitslag
+ = positieve testuitslag

Is er sprake van benauwdheid en/of koorts en/of
hoesten en/of recent ervaren reuk- of smaakverlies?
Ja

Nee

Voer een
sneltest uit.

Voer een
sneltest uit.

- +

- +

Voer een PCR-test uit. Medewerker
gaat in quarantaine tot uitslag.
Ga naar U-

- +

Ga naar U+

U-

Terugkoppeling negatieve testuitslag aan medewerker. De
medewerker is op dit moment niet besmettelijk, maar kan dit
nog wel wórden. Laat hem/haar extra op maatregelen letten
(hoesten en niezen in papieren zakdoek (of elleboog), handen
wassen en afstand houden). Doorloop de beslisboom en zet
opnieuw een test in als er klachten bij komen, verergeren of na 2
dagen nog aanwezig zijn.

Ga naar U-

Ga naar U+

U+

Terugkoppeling positieve testuitslag aan medewerker.
Start normale protocol bij positieve uitslag.

Medewerkers
Beslis dan aanzonder
de handklachten?
van onderstaande blokken.
Is de medewerker:
Langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter in contact
geweest met een persoon die is besmet met corona?
en/of
in oranje of rood gebied in het buitenland geweest?
Ja?
Medewerker dient, zoals staat aangegeven in de RIVMrichtlijnen, 10 dagen in quarantaine te gaan. Ontwikkelen er
klachten? Of is er behoefte aan een eventueel inzicht over een
eigen besmetting, in het kader van ontzorging? Zet een sneltest
in. Zijn de testuitslagen echter negatief, dan zal de medewerker
toch de 10 dagen quarantaine moeten volmaken.

Is de medewerker:
Langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter in contact
geweest met een persoon die is besmet met corona?
en/of
in afwachting van de testuitslag van iemand anders die
aan te merken is als nauw contact?
Ja?
Medewerker dient zichzelf nog beter aan alle maatregelen te
houden (zoals handen wassen en afstand houden).
Ontwikkelen er klachten? Of is er behoefte aan een eventueel
inzicht over een eigen besmetting, in het kader van
ontzorging? Zet een sneltest in.
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Volledig
inzicht.

Wanneer je jouw medewerkers door Adaptics laat
testen, krijg je inzicht in het aantal medewerkers dat
zich meldt en het percentage positieve en negatieve
testuitslagen. Je ontvangt maandelijks een
overzichtelijk rapport (vanaf 15 testen) waarin deze
gegevens zijn verwerkt.

Kosten

De prijs per persoon is € 235,Dit
is een all-inprijseventueel
inclusief:noodzakelijke
reiskosten,
kilometervergoeding,
PCR-test inclusief koeriersdienst en labanalyse.
Geen verrassingen achteraf of variabele kosten.

Gebruik
maken van deze
dienstverlening?
Vanaf
het moment
van
contracteren
hebben
wij
ongeveer
één
week
nodig
om
alleskunnen
in tederegelen.
Daarna
eerste
medewerkers
met
klachten
zich bij ons melden.

Benieuwd
wat
we
voor
jou kunnen betekenen?
Wij
sparren
graag
met
je
over
de
mogelijkheden
voor jouw organisatie.
Neem
contact op via
E:T: corona@adaptics.nl
088 - 0223866
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