Protocol temperatuurmeting

Instructie voor de personen die lichaamstemperatuurmetingen uitvoeren.
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Vragen welke gesteld dienen te worden voordat temperatuur wordt gemeten.
Vraag 1:
Heeft u griepachtige klachten (neusverkoudheid, kortademig, last van de keel, hoesten, koorts)?
Vraag 2:
Bent u (of uw huisgenoot) de afgelopen 14 dagen in één van de volgende landen geweest: China (provincie Hubei), Italië, Duitsland, Iran, ZuidKorea, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, België, Zwitserland, Polen, Engeland, Denemarken, Maleisië, India, Singapore, Filipijnen, Australië, NieuwZeeland, Vietnam, Indonesië, Thailand, Bangladesh, Cambodja, Pakistan, Rwanda of Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Canada, Griekenland of
Japan?
(Nederland is ook toegevoegd aan de rode zones, maar hier gelden andere protocollen voor).
Vraag 3:
Bent u de afgelopen 2 weken in nauw contact geweest met een patiënt met het Coronavirus?

Als je antwoord op één van bovenstaande vragen JA is dan:
Je hebt geen toegang tot de site.
Informeer je lijnmanager.
Raadpleeg de huisarts (telefonisch) als je gezondheidsklachten hebt (koorts, hoesten, benauwdheid e.d) wat verder te doen en volg die
adviezen op.
Medewerkers: je mag pas op zijn vroegst 14 dagen na je laatste verblijf/contacten in de “rode zone” terugkomen naar het werk. Voordat je
weer naar je werk komt is er eerst contact met de bedrijfsarts of Arbo Dienst noodzakelijk ter accordering van je hervatting.
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Meten van de lichaamstemperatuur
Temperatuur (oC) Uitslag en advies
< 37,5
geen klachten

De site kan vrij betreden worden (gekleurde kaart met datum van de desbetreffende dag).

>37,5
GEEN klachten

Meet een tweede keer na 10 minuten en is de temperatuur wederom >37,5: Geen toegang tot de site.
Medewerker moet naar huis totdat koorts over is, indien mogelijk thuiswerken. Weer “on site” als na minimaal 24 uur de klachten weg
zijn en/of temperatuur < 37,5 is. Meld dit bij je leidinggevende.

> 37,5
WEL klachten

Meet een tweede keer na 10 minuten en is de temperatuur wederom >37,5: Geen toegang tot de site.
Medewerkers moet naar huis, indien mogelijk thuiswerken. Weer “on site” als de klachten minimaal 24 uur weg zijn. Meld dit bij je
leidinggevende en bel eventueel met de huisarts.

Als je temperatuur ≥ 37,5 C is dan:
Je hebt geen toegang tot de site.
Informeer je lijnmanager.
Raadpleeg de huisarts (telefonisch) als je gezondheidsklachten hebt (koorts, hoesten, benauwdheid e.d) wat verder te doen en volg die
adviezen op.
Medewerkers: je mag pas op zijn vroegst 14 dagen na je laatste verblijf/contacten in de “rode zone” terugkomen naar het werk.
Voordat je weer naar je werk komt is er eerst contact met de bedrijfsarts of Arbo Dienst noodzakelijk ter accordering van je hervatting.
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Instructie voordat lichaamstemperatuurmeting wordt gemeten
1. Voordat je begint: was je handen conform instructie.
2. Stel eerst de vragen zoals bovenstaande.
Zijn alle antwoorden neen, dan de temperatuurmeting uitvoeren.
3. Bescherm jezelf met mondmasker en bril (veiligheidsbril), je werkkleding en indien de temperatuur meter door
verschillende personen gebruikt wordt: handschoenen.
Lees de instructies vooraf goed t.a.v. hoe je het mondmasker (min. FFP2) opzet en afdoet (m.n. geen contact met de
handen met de buitenkant van het masker). Een wegwerpmasker/handschoenen kunnen in de gewone prullenbak gedaan
worden. Gebruikte kleding gewoon in de was. Probeer vooraf uit hoe je de eventueel gebruikte handschoenen uitdoet
zonder de buitenkant van de handschoen aan te raken met je blote handen.
4. Gebruiken meerdere personen de temperatuurmeter: desinfecteer bij het overdragen de temperatuurmeter met
desinfectans doekje.
5. Volg de instructies van de meter (richten op voorhoofd, afstand ten opzichte van het voorhoofd/slaap en dergelijke).
6. Bedank de persoon in kwestie voor haar/zijn medewerking.
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Procedure leveringen vrachtwagens en/of overige transporteurs
1. Een vrachtwagenchauffeur moet parkeren op de desbetreffende parkeerplaatsen, voor de slagbomen. Dit geldt ook voor de
vrachtwagenchauffeurs met een vaste toegangspas. Zij moeten zich allen melden bij de portiersloge.
2. In de portiersloge wordt de temperatuur van de chauffeur gemeten.
3. Indien de temperatuur onder de 37,5 graden is, dan mag de chauffeur het terrein betreden. Hij/zij moet worden doorgestuurd naar de
ontvangstbalie. Een medewerker van Securitas belt de desbetreffende contactpersoon (zie onderaan deze pagina) om te melden dat de
vrachtwagen eraan komt. De chauffeur krijgt een toegangspas en betreed het terrein.
4. Indien de temperatuur 37,5 graden of hoger is, dan mag de chauffeur het terrein niet betreden. De desbetreffende contactpersoon (zie
onderaan deze pagina) moet worden gebeld door een medewerker van Securitas dat de vracht aanwezig is, maar dat de chauffeur het
terrein niet mag betreden. De chauffeur moet in de loge blijven wachten tot hij/zij weet of hij/zij weg moet of dat de productie de
vracht zelf komt halen.
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