Protocol Vervoer jongeren met verhoogd risico
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een jongere vervoerd moet worden in de auto, terwijl er
sprake is van een hoge mate van verdenking op besmetting met Corona. Denk bijvoorbeeld aan het
begeleiden van een pupil naar een Corona-teststraat. De beschermingsmiddelen zoals die op elk
regiokantoor beschikbaar zijn, geven bij juist gebruik voldoende bescherming in dit soort gevallen.
Dit protocol voor professionals is oorspronkelijk ontwikkeld door het Nidos en GGD Utrecht als
antwoord op de vraag hoe je jezelf tegen het virus beschermt als je kinderen of jongeren, die
verdacht worden van corona, in je auto moet vervoeren.
Zie ook het protocol Noodzakelijk zittend vervoer van personen met COVID-19 van het RIVM.
Werkwijze verstrekken persoonlijke beschermingsmiddelen
•
•
•

Jeugdbeschermer (JB) meldt bij regiomanager een mogelijk verhoogd risico vervoer aan.
JB en regiomanager stellen samen vast of het verhoogd risico vervoer betreft.
JB haalt voorafgaand aan het vervoer de volgende zaken op van kantoor:
o 1 x chirurgisch mondneusmasker ten minste type II voor pupil en 1x en 1x chirurgisch
mondneusmasker type IIR voor JB.
o 2 paar handschoenen
o Desinfectiemiddel / alcoholdoekjes
o 1x Oogbescherming (bijvoorbeeld een spatbril of face shield)

Werkwijze gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en vervoer verhoogd risico
1. Pupil en JB wassen los van elkaar eerst uitvoerig handen met zeep.
2. JB zet chirurgisch mondneusmasker type IIR op en geeft de pupil een chirurgisch
mondmasker (ten minste type II), zonder de pupil aan te raken en op zoveel mogelijk
afstand. De pupil zet buiten de auto het mondneusmasker op. Ze raken, na het opzetten van
het masker, niet meer direct hun gezicht aan. Je zet het chirurgisch mondneusmasker als
volgt op:
a. Klap het masker open.
b. Leg het masker met de buitenkant op je vingertoppen en zorg dat de elastieken zich
aan de buitenkant bevinden.
c. Zet masker tegen je gezicht met het neusstuk naar boven en het onderste stuk onder
je kin.
d. Je kunt nu terwijl je het masker tegen je gezicht aandrukt de elastieken om jouw
oren bevestigen.
e. Controleer of het masker goed sluit en druk de neusbeugel extra aan.
3. De pupil opent zelf de deur en stapt in. Als de pupil hulp nodig heeft van de JB bij het
instappen of indien er een rolstoel wordt ingereden, dan gebruikt de JB ook oogbescherming
(spatbril of face shield) en wegwerphandschoenen.
4. De JB neemt plaats achter het stuur. De pupil neemt rechts achterin plaats.
5. De zitplaatsen moeten bedekt zijn met niet-vochtdoorlatend wegwerpmateriaal
6. Tijdens de rit staat de ventilatie stand van de auto op aanvoer verse lucht
7. Gedurende het gehele contact draagt de JB de beschermingsmiddelen.
8. Als de pupil het masker tussendoor af moet doen (bijvoorbeeld voor test) wordt dit gelijk
weggegooid en hierna vervangen door een nieuw masker.
9. Als het vervoer klaar is en pupil uit de auto stapt, laat de JB de auto 5 minuten luchten.

10. De pupil doet het chirurgisch mondneusmasker (ten minste type II) af totdat hij/zij thuis is en
gooit dit weg. Hierna verwijdert JB zijn chirurgisch mondneusmasker type IIR en gooit dit
weg.
11. Vervolgens trekt JB handschoenen aan en ontsmet de JB de zitplaats van pupil
12. Daarna trekt JB de handschoenen uit en gooit deze weg.
13. De JB en pupil wassen de handen uitvoering met zeep

