Het Covid-19 virus is een nieuw biologisch agens waarmee rekening dient gehouden te worden bij de
hulpverlening. Hierbij kan besmetting in twee richtingen gebeuren: van slachtoffer naar hulpverlener, maar
ook van hulpverlener naar slachtoffer.
Dit heeft implicaties naar wie de hulpverlening uitvoert en hoe deze gebeurt.

Wie mag tijdens de Corona-periode geen hulpverlening doen?
Er wordt geen hulpverlening gedaan door personen die:
-

-

tot een risicogroep behoren:
o Personen ouder dan 65 jaar
o Personen met ernstig overgewicht (BMI> 40) zonder diabetes en verhoogde buikomtrek
o Personen met slecht geregelde diabetes
o Personen met ernstige hart- long- of nieraandoeningen
o Personen met gedaalde immuniteit (door medicatie, ziekte, …)
o Personen behandeld met chemotherapie en/of bestraling
zich ziek voelen

Pas de bestaande risicoanalyse aan en voorzie (naast wegwerphandschoenen) volgende
bijkomende PBM’S
-

gelaatsbescherming voor hulpverleners
chirurgische maskers voor slachtoffers

-

Beschouw elk slachtoffer als Covid-19-besmettelijk

-

Start niet met de hulpverlening als uw veiligheid niet kan gegarandeerd worden:
o indien mogelijk: 1.5 meter afstand houden
o indien afstand houden niet mogelijk:
▪ Slachtoffer :
• (chirurgisch) mondmasker
▪ Hulpverlener
• Wegwerphandschoenen
• Gelaatsbescherming: steeds combinatie van mond-neusbescherming
en oogbescherming
o Mondmasker + veiligheidsbril
o Vizier
o indien geen handschoenen en maskers beschikbaar
▪ bel 112

Indien geen gelaatsbescherming beschikbaar:
- niet starten met reanimatie
- onmiddellijk 112 bellen
Vaststellen of slachtoffer nog ademt: enkel door kijken of borst beweegt
Indien 1 hulpverlener
1. 112 bellen
2. gelaatsbescherming (+ handschoenen) aandoen
3. slachtoffer (chirurgisch) mondmasker aandoen
4. ENKEL borstcompressies toepassen; GEEN beademing
Indien 2 hulpverleners (niet meer !)
- beide hulpverleners doen PBM’s aan.
- eerste start reanimatie zoals hierboven beschreven
- tweede belt 112 en neemt plaats aan voeteinde van slachtoffer om eerste af te lossen voor borstcompressies
Gebruik AED
1. gelaatsbescherming (+ handschoenen) aandoen
2. slachtoffer (chirurgisch) mondmasker aandoen
3. verder normale procedure AED volgen

Respecteer de basisprincipes.
Indien geen handschoenen en maskers beschikbaar:
- niet starten met hulpverlening
- onmiddellijk 112 bellen

Respecteer de basisprincipes.
-

beperk het aantal personen bij de interventie
de interventie gebeurt bij voorkeur in het EHBO-lokaal of een aparte ruimte

1.5 meter afstand houden is mogelijk:
- geef op afstand stapsgewijs instructies
- bel 112 indien nodig
1.5 meter afstand houden is niet mogelijk:
- handschoenen + gelaatsbescherming aandoen
- slachtoffer instrueren om (chirurgisch) mondmasker aan te doen
afstand houden is niet mogelijk en er zijn geen handschoenen en maskers beschikbaar:
- 112 bellen
- instructies dispatching volgen

-

handen grondig wassen en ontsmetten
alle gebruikte oppervlakken en materialen reinigen en ontsmetten
de ruimte verluchten
namen noteren van andere hulpverleners die eventueel aan de interventie hebben deelgenomen

