Aanmeldformulier sneltest
De sneltest is bedoeld om grote uitval bij kritische c.q. grote locaties te voorkomen.
Vanaf 3 medewerkers kan er een groepstest aangevraagd worden. In uitzonderlijke
gevallen kan deze ook ingezet worden op individuele basis.

Beslisboom corona sneltest:

1

Is medewerker te ziek om te werken (bijv. koorts en benauwdheid):
Nee

Ja
PCR test doen bij GGD

2

Komt de dienstverlening in het gedrang?
Ja

Nee
PCR test doen bij GGD

3

De baten zijn groter dan de kosten van de sneltest?
Ja

Nee
PCR test doen bij GGD

Vul de contactgegevens van de medewerker(s) in en stuur dit formulier ter accordering door aan je BU-directeur.

Gegevens aanvraag:
Naam medewerker
Geboortedatum
Telefoonnummer
Emailadres
Adres
Bij groepstest: Naam Gom contactpersoon:				Telefoonnummer:

Hoe verloopt een sneltest:

Procedure aanvraag sneltest:

-	Groepstest; contactpersoon Gom wordt gebeld door
Adaptics om locatie en tijdstip af te stemmen. Contactpersoon Gom stemt af met de medewerkers waar en
wanneer er getest kan worden (let op: medewerker
moet ID-kaart bij zich hebben!).
-	Individueel; Medewerker wordt na aanmelding gebeld
voor thuisafspraak door Adaptics.
-	Zorgprofessional komt bij medewerker thuis
(in beschermende kleding).
- Let op: houd ID-kaart gereed.
-	Allereerst wordt gevraagd een formulier in te vullen met
akkoord voor afnemen test.
-	Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de
neus. Deze wordt met vloeistof op een tester gedruppeld.
Met circa 20 minuten is de uitslag bekend.

-	Klantmanager of rayonleider doorloopt de beslisboom.
-	Indien sneltest wenselijk is naam en contactgegevens
medewerkers invullen en akkoord vragen bij BUD door
dit aanmeldformulier te sturen.
-	BUD stuurt bij akkoord aanmeldformulier door naar
Bea Bosvelt.
-	Bea Bosvelt meldt de medewerker aan voor de sneltest.
(Back-up Bea Bosvelt is Fred van Dijk)

Factuur gegevens:
Bedrijf
T.a.v.
Kostenplaats
o.v.v.
Adres
Mailen naar

: Facilicom (Gom)
: Bea Bosvelt
: 2000004000
: 415150 coronatest
: Karel Doormanweg 4, 3115 JD, Schiedam
: crediteuren@facilicom.nl

