GGD Corona Preventie Team
Vanaf nu bevat elke COVID-19 Update ook een bericht van het GGD Corona Preventie Team. Deze
keer gaat het over handige informatie op de GGD-website en informatiemateriaal dat u kunt
verspreiden onder uw patiënten of ophangen in de wachtkamer.
1. Informatie op de website
De pagina voor zorgprofessionals op de GGD-website is geheel vernieuwd. U vindt er onder andere
informatie over het bestellen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en het
aanvragen van thuisbemonstering. Ook deze updates zijn voortaan op deze pagina terug te vinden.
Nieuwsbericht over sneltesten
De GGD Amsterdam krijgt signalen binnen dat commerciële sneltestaanbieders niet altijd de juiste
adviezen geven over isolatie en quarantaine. Ook bij het melden van positieve testen gaat regelmatig
iets mis. Op dit moment is het ministerie van VWS bezig met een plan om sneltesten via de GGD’en
aan te bieden. Tot die tijd adviseert de GGD Amsterdam mensen met klachten om een afspraak te
maken voor een PCR-test in een GGD-testlocatie. Er is momenteel geen wachtlijst, mensen kunnen
vaak dezelfde dag terecht. In het nieuwsbericht over sneltesten leest u de laatste stand van zaken.
Corona in cijfers
De actuele cijfers over het aantal positieve testen en afgenomen testen op de GGD-testlocaties
worden iedere woensdag gepubliceerd op de pagina Corona in cijfers in Amsterdam-Amstelland.
Sinds afgelopen week zetten we het aantal positieve testen af tegen de signaalwaarden van de
Rijksoverheid.
2. Informatiemateriaal en animaties
Video’s met uitleg over isolatie en quarantaine
GGD-medewerkers hebben video’s gemaakt om uit te leggen
hoe belangrijk thuisisolatie en -quarantaine zijn en wat de
regels zijn. Naast reguliere en Engelstalige video’s zijn er aparte
video’s voor jongeren. Er zijn ook video’s ondertiteld in het
Turks en Arabisch (regulier en voor jongeren). U vindt alle 14
video’s op het YouTube-kanaal van de GGD Amsterdam. Stuur
ze vooral door aan uw patiënten.
Posters en animaties
Verschillende huisartsen gebruiken in hun praktijk al informatiemateriaal
van de GGD Amsterdam. Er zijn bijvoorbeeld posters over het juist gebruik
van mondkapjes (met pictogrammen) en corona spelregels in
studentenhuizen. Ook hebben we posters en animaties over het belang
van testen (met pictogrammen, in tien talen). We horen het graag als u ze
wilt gebruiken. Denk daarbij ook aan (beeldscherm)informatie in de
wachtkamer.

De Gemeente Amsterdam heeft een toolkit met posters, animaties en flyers over de actuele
maatregelen.
Tot slot loopt er momenteel de campagne ‘IK HOU afstand VAN JOU’. Veel besmettingen vinden
namelijk plaats in de thuissituatie. De campagne richt zich op de boodschap dat met handen wassen
en afstand houden veel thuisbesmettingen te voorkomen zijn. Mensen kunnen posters en stickers
bestellen via de website van de gemeente Amsterdam.

Contact met het Corona Preventie Team
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen, of heeft u ideeën voor het GGD
Corona Preventie Team? Stuur ze naar coronapreventie@ggd.amsterdam.nl, dan nemen we zo snel
mogelijk contact met u op.

