Hulpmiddel Bewaking Uitbraak
Infectieziekten (MERS/Ebola/Ernstige LWI)
Vergunning voor beperkt gebruik
Bij gebruik van deze materialen gaat u (de "gebruiker") akkoord met de volgende
voorwaarden. De gebruiker wordt een niet-overdraagbare, niet-exclusieve,
herroepelijke, doorlopende en beperkte vergunning verleend voor het gebruik van
de volgende materialen. De gebruiker zal geen enkele veranderingen aanbrengen
in de materialen. De gebruiker erkent en begrijpt dat de International Academies of
Emergency Dispatch de enige en exclusieve eigenaar is van de auteursrechten en
ander intellectueel eigendom dat verband houdt met deze materialen en alle afgeleiden
hiervan. De gebruiker gaat akkoord om alleen de nieuwste versie van deze materialen te
gebruiken zoals regelmatig door de IAED uitgegeven. Deze materialen zijn beschermd
door V.S. auteursrechten en overeenkomsten. De gebruiker mag deze materialen niet
gebruiken voor commerciële doeleinden of met een winstoogmerk. De materialen
mogen niet worden verwerkt in producten van 3e partijen, computers of CAD's,
aangepast op eniger wijze of verspreid voor ander gebruik. In geen enkel geval zal de
IAED (en haar partners) aansprakelijk worden gesteld voor welke aard van schade dan
ook die verband houdt met het gebruik van deze materialen.
Dit protocol is ontwikkeld en goedgekeurd door de CBRN Fast Track Committee van de Council of Standards van de IAED.
Alléén voor gebruik met een MPDS®-gebruikersovereenkomst. 1979–2014 IAED/Priority Dispatch Corp. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met speciale toestemming.
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Hulpmiddel Bewaking Uitbraak Infectieziekten
(mers/ebola/ernstige lwi)
Luister goed en vertel mij of hij/zij een van de volgende symptomen heeft:
moeite met ademen of kortademigheid
aanhoudende hoest
gemeten lichaamstemperatuur > 38,6° C
koude rillingen
ongewoon zweten
voelt erg warm (bij kamertemperatuur)
v 4.0.2

ongewone spierpijn in het hele lichaam

9/10/2014

hoofdpijn
keelpijn
verstopte neus
loopneus
recente diarree, braken of bloederige uitscheiding uit de mond of neus
buik- of maagpijn
ongebruikelijk (spontaan) bloeden, waar dan ook
contact met iemand met griep of griepachtige symptomen (zo ja, wanneer?)

vervolgd op achterzijde
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BUI (MERS/Ebola/Ernstige LWI)
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Hulpmiddel Bewaking Uitbraak Infectieziekten
(mers/ebola/ernstige lwi)
Stel deze vraag alleen wanneer een nieuwe griepvariant, aandoening van de luchtwegen of hemorragische koorts uit
specifieke gebieden begint te verschijnen:

£ gereisd tijdens de afgelopen 21 dagen (zo ja, waar naartoe?) Let op: (indien de reisperiode twijfelachtig is) Was het grofweg
in de afgelopen maand?

£ huidcontact met of blootstelling aan bloed of lichaamsvocht van ebolapatiënten
£ direct contact met een lijk zonder gebruik van een beschermende uitrusting in een land waar sprake is van een
ebola-epidemie

£ hanteren van vleermuizen, knaagdieren of niet-menselijke primaten in, of recent aangekomen uit, Afrika
Instructies om infectie te voorkomen:

£ (Geïsoleerd houden) Vanaf dit moment, laat niemand in nauw contact komen met de persoon.
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van ebolapatiënten

v 4.0.2

£ prikaccident, scalpelsnede of vergelijkbare verwonding opgelopen bij de behandeling of verzorging van ebolapatiënten
£ blootstelling van de ogen, neus of mond (slijmvliezen) aan bloed of lichaamsvocht tijdens de behandeling of verzorging

BUI (MERS/Ebola/Ernstige LWI)

Vraag alleen wanneer er een vermoeden is van een hoger-risico blootstelling (nauw contact met zieke personen,
lijken of exotische Afrikaanse dieren):

