Update OST daklozen / migranten – MTT – isolatiecentra – 24/12/2020

1. Outbreak Support Team (OST) daklozen / migranten


Mobiele, multidisciplinaire team samengesteld uit Dokters van de Wereld, Artsen zonder
Grenzen en New Samusocial;



Missie: Covid-uitbraken voorkomen binnen de meest kwetsbare collectiviteiten van dak- en
thuislozen of migranten, tijdelijke bezettingen, kampplaatsen, enz.



Acties: preventie/sensibilisering (gezondheidspromotie, preventie en infectiecontrole),
testen (in samenwerking met het MTT), aankondigen van testresultaten, hulp in de
cohortage/afzondering, contactopvolging rekening houdende met de sociale eigenheden van
elke betrokken collectiviteit.

Indien het medisch partnerschap met een onthaalstructuur onvoldoende blijkt, kan het OST
steun bieden op vraag van de structuur en/of de arts die in contact is met deze structuur:
 Advies m.b.t de organisatie van een testactie of een cohortage,
 Advies rond “infectiecontrole en -preventie” bij de opening van een structuur of bij het
ontwikkelen van een cluster in een structuur,
 Beroep doen op de mobiele gewestelijke testploeg om grote aantallen mensen te testen, met
akkoord van de Covid-dispatching van de Cel Hygiëne.
U kan rechtstreeks Emmanuelle Bricq contacteren (coördinatie AZG van de OST) voor alle vragen,
via MSFOCB-Brussels-Covid-HPFlying@brussels.msf.org of +32 475 73 12 02.
Tussen 24/12 en 04/01 kan u contact opnemen met Julie Rolinet die de permanentie verzekert voor
de OST: 0491 61 71 03 en julie.rolinet@samusocial.be, met de steun van de mobiele ploeg van de
New Samusocial en het medisch team van Hotel Galia.

2. Mobile Testing Team (CRB)


Missie: het sneltest- en PCR-aanbod versterken voor mensen in armoede en/of zonder
verblijfsvergunning en/of dak- en thuislozen, alsook naar het geheel van Brusselaars in een
situatie van armoede;



Ochtend (9u45 – 12u): antigenische sneltesten en PCR (outreach, verplaatsing naar de
collectiviteit) voor symptomatische en zelfs asymptomatische patiënten in geval van cluster
/ outbreak, altijd met het akkoord van de OST en de Covid-dispatching van de Cel Hygiëne,
COVID-hyg@ccc.brussels, 02 552 01 91 (contact collectiviteiten, tussen 9u en 17u);



Namiddag (13u – 16u) : antigenische sneltesten en PCR voor het Hotel Galia
(afzonderingscentrum AZG gesitueerd op het Vossenplein 15 – 1000 Brussel, cf. infra) voor
iedereen in kansarmoede (niet enkel voor daklozen), op medisch voorschrift of voor
symptomatische / hoog-risico contacten al dan niet begeleid door sociale werkers (graag een
telefoontje naar de coördinator van de bus).
Zonder afspraak maar mogelijkheid om de coördinator van Croix-Rouge ter plaatste te
bereiken, van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u: Aurélien Smolders, 0475 77 08 64,
aurelien.smolders@croix-rouge.be. Opgepast, de bus is niet dagelijks aanwezig gedurende
de periode rond eindejaar.



Doorverwijzingscriteria voor behandelende artsen:



Een Ag RDT identificeert de aangetoonde besmettelijkheid (indien de test gebeurt ten
laatste 5 dagen na het verschijnen van de symptomen). De PCR test identificeert het dragen
van het virus (zonder noodzakelijk besmettelijk te zijn). Het MTT wordt ingezet op
verplaatsing (collectiviteiten) om zoveel mogelijk mensen in een situatie van kwetsbaarheid
kennis te laten nemen van hun Covid-statuut; zowel symptomatische als asymptomatische
personen indien er een cluster is, met het doel om zoveel mogelijk positieve gevallen te
identificeren en hen aan te zetten om zich af te zonderen.



De behandelende artsen van mensen in armoede worden uitgenodigd om symptomatische
patiënten (< 5 dagen) door te verwijzen. Een positief resultaat van een sneltest wordt
beschouwd als een bevestigd geval, de persoon zal zich moeten afzonderen (opties vooraf
te overlopen, door de voorschrijver en de arts van CRB). Na een negatief resultaat wordt
een PCR voorgesteld aan de patiënt.



Iemand die een hoog-risico contact heeft gehad moet zich afzonderen in afwachting van de
PCR test (maar een sneltest wordt voorgesteld indien het de enige kans is om een patiënt
te treffen);



Betreffende de functie van sas (voor opname in een onthaaltehuis): bij voorkeur maakt de
behandelende arts een inschatting van de risico’s (m.b.t. de persoon, context van herkomst
en ‘bestemming’ qua onthaaltehuis, alvorens te beslissen om een PCR test voor te schrijven
of een afzondering zonder test (in elk geval geen sneltest). Raadpleeg omzendbrief 6 van
Bruss’Help voor meer volledige informatie.

Kan u een mogelijke afzondering (in geval van een positief resultaat) op voorhand met uw patiënt
voorbereiden? Aarzel niet om uw mailadres en telefoonnummer te vermelden zodat het MTT u
snel de resultaten kan communiceren.
De GGC en alle deelnemende partners garanderen het respect van de Europese verordening
n°2016/649, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze diensten zijn dus
eveneens toegankelijk voor mensen zonder verblijfsvergunning. Geen enkele informatie bekomen
in het kader van deze activiteiten wordt gedeeld buiten de gezondheidsautoriteiten. De
contactopvolging van mensen zonder wettig verblijf wordt verzekerd door de OST, Bruss’help,
enz.

3. Afzonderingscentra
Diensten worden uitgenodigd om enkel door te verwijzen naar Hotel Saint-Nicolas en Galia via
Bruss’Help (behalve voor die teams die over specifieke conventies beschikken die de
rechtstreekse doorverwijsmodaliteiten regelen). De Cel Doorverwijzingen van Bruss’Help krijgt de
melding en organiseert, na medisch advies, het vervoer naar het afzonderingscentrum (via een
ambulancedienst, indien nodig). Raadpleeg omzendbrief 6 van Bruss’Help voor meer details.
De Cel Doorverwijzingen is bereikbaar op 02/880 86 89 of via covid19pro@brusshelp.org :
 Maandag – Dinsdag: 9u tot 12u30 et van 13u30 tot 17u
 Woensdag: 9u tot 12u30 en van 16u tot 17u (voor COVID doorverwijzingen)
 Donderdag – vrijdag: 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u

