COVID-19 check
Speciaal voor (zorg) professionals en werknemers met vitale beroepen

De COVID-19 check biedt snel duidelijkheid over de inzetbaarheid van uw
werknemers. De check is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en de GGD en
bevat altijd de laatste inzichten. Voordelen van de check:
• Professionals in de zorg en medewerkers met vitale beroepen kunnen maximaal
aan het werk blijven tijdens de coronacrisis.
• Overvolle bedrijfsartsen bij organisaties worden ontzorgd.
• De check is binnen één dag beschikbaar. En biedt snel duidelijkheid en altijd een
passend advies afgestemd op de persoonlijke situatie
• Laagdrempelig door online screening en persoonlijk gesprek
Het proces
U ontvangt een instructielink en tekst die u
kunt verspreiden naar de werknemers in uw
organisatie. Via de link starten uw
werknemers met de online screening.

Kosten (afhankelijk van uitkomst screening):
Prijs per deelnemer bij 500+ deelnemers:*

De screening bevat vragen naar symptomen
van het coronavirus, risicoberekening,
vragen over werkfunctie en een uitslag met
advies.

2.

Indien nodig, volgt er telefonisch een triage
door een arts. Bij verhoogd risico krijgt de
werknemer een thuiskit met instructies. De
thuiskit wordt in het laboratorium getest. De
terugkoppeling over de uitslag van de test
vindt telefonisch plaats in een persoonlijk
gesprek met de arts.

Voor wie?
Organisaties met medewerkers in vitale
beroepen die door klachten niet ingezet
kunnen worden.

1.

3.

Screening inclusief terugkoppeling en
adviezen (onbeperkt invullen
vragenlijst per medewerker): € 10,Screening gevolgd door triage door
arts, maar geen coronatest: € 80,Screening en triage door arts, COVID19 test en terugkoppeling gesprek met
uitslag en persoonlijk advies door arts:
€ 245,-

*Bij 250 tot 500 deelnemers:
1. € 15,- 2. € 85,- 3. € 250,* Bij minder dan 250 deelnemers:
1. € 20,- 2. € 90,- 3. € 255,Prijzen zijn prijspeil 2 april 2020.
De prijzen zijn excl. 21% btw.

COVID-19 check:
start online
screening en
rapport met adv ies

Verhoogd risico?
Arts v oert triage uit
per telef oon

Hoog risico
categorie?
Deelnemer k rijgt
een thuiskit

Arts en medewerker
bespreken uitk omst
gev olgd door
persoonlijk adv ies.

Aanvragen van de COVID-19 check
Bekijk de veelgestelde vragen voor meer
informatie en vul het formulier in als u de
check wilt aanvragen. Wij controleren uw
aanvraag en of uw organisatie in aanmerking
komt .
I n s a me n w e r k i n g v a n :

Meer informatie? Neem contact op met
rick.wijsman@mercer.com

Data v erzameling
op risicofactoren

Arts ontv angt
notificatie en
neemt binnen 24
uur contact op
met de
medewerker

Thuiskit met
instructie wordt
binnen 24 uur
v erstuurd

Laboratorium
k oppelt uitslagen
terug aan arts

Data v erzameling
op corona test

