PFIZER CLINICAL RESEARCH UNIT (PCRU)
Na een korte pauze van onze klinische activiteiten als gevolg van de
COVID-19 pandemie, zijn wij blij u te informeren dat de PCRU haar
activiteiten hervat met extra voorzorgsmaatregelen.
Deze voorzorgsmaatregelen werden genomen om de
verspreiding van COVID-19 te beperken en zo de gezondheid van
onze deelnemers en stafleden, alsook hun families en geliefden,
te garanderen. Gelieve hieronder wat informatie te vinden om u
te helpen uw bezoek voor te bereiden.
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VOOR UW BEZOEK:
Onze vrijwilligers worden vriendelijk
verzocht niet te komen naar de
PCRU als ze COVID-19-achtige
symptomen hebben.

Wij raden u aan met de auto te reizen en het openbaar vervoer
te vermijden. Mocht dit echter niet mogelijk zijn en u reist met het
openbaar vervoer, dan wordt u vriendelijk verzocht een masker
te dragen dat uw neus en mond bedekt.
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Tot nader order gebruiken we het CAH-gebouw, gelegen te
Joseph Wybranlaan 40, 1070 Brussel, als screeningslocatie.
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Zodra u aankomt in het CAH-gebouw, wordt u begroet door
ons klinisch personeel, dat:
U zal vragen een Geïnformeerd
Toestemmingsformulier voor de
nasofaryngeale (NP) swab
COVID-19 test te ondertekenen.
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Een
temperatuurcontrole
zal uitvoeren.

Een NP swab zal uitvoeren door een staal achter uit de
de neus en de keel te nemen. Deze methode is gebruikt
in de gewone medische praktijk om bepaalde virale
infecties te diagnosticeren.
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Voor uw veiligheid evenals die van al onze medewerkers,
zullen maskers, gelaatsschermen, schorten en
handschoenen worden gedragen
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U wordt verzocht te wachten op uw resultaten,
wat ongeveer 45 minuten kan duren.
Als uw resultaten negatief zijn, wordt u gevraagd om
door te gaan naar de PCRU (Erasme Dagziekenhuis,
Lenniksebaan, 808 - 1070 Brussel), met op elk moment
het masker op neus en mond.

In de PCRU wordt u opnieuw begroet door ons klinisch personeel,
dat u zal vragen een Geïnformeerd Toestemmingsformulier voor de
klinische studie te ondertekenen en waar u de noodzakelijke
screeningtests zal uitvoeren.

NAMENS ONS ALLEMAAL BIJ PFIZER DANKEN WIJ U BIJ VOORBAAT VOOR UW TIJD, INZET EN MEDEWERKING.
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CORONAVIRUS

EEN CHIRURGISCH MASKER CORRECT OP-EN AFZETTEN

1 Was en desinfecteer uw handen

1

Het chirurgische
masker opzetten

3 Draaihetindejuisterichting

6 Pas het neusstuk aan

2

2 Controleer het chirurgische masker

5 Plaats het op je gezicht

4 Plaats de juiste kant op je gezicht

7

8 Pas het masker aan

Maak zo nodig de onderste band vast

1 Was en desinfecteer uw handen 2
Het chirurgische
masker afzetten

Opgelet: raak NOOIT de voorkant aan
wanneer je het masker afzet!
Gebruik de banden

3 Bewaar het masker in een papieren enveloppe of in een met de hand wasbare verpakking

3

1 Werp
het masker veilig weg
na maximum 8 uur gebruik

2 Was je handen opnieuw

Het chirurgische
masker afzetten

Bekijk ook de affiches "Wie moet een chirurgisch masker dragen?" en "Welk masker gebruiken?"
via www.iriscare.brussels > professionals
Bron en afbeeldingen: https://fr.wikihow.com/mettre-un-masque-chirurgical.
Aanbevelingen aangepast op basis van de aanbevelingen van de Risk Management Group.
Deze communicatie is enkel geldig in de context van de epidemische fase van het coronavirus.
Deze aanbevelingen kunnen worden aangepast op basis van de evolutie van de epidemie en de beschikbare voorraden.
Voor meer informatie kun je terecht op www.iriscare.brussels of kun je contact opnemen met je inspecteur of controleur.
Aanbevelingen van 27 maart 2020.

Meer informatie?

www.iriscare.brussels

