20 maart 2020, NVTG
Aan : AIGTers werkzaam buiten Nederland
Betreffende: NVTG ondersteuning en adviezen mbt Covid-19 pandemie.
Beste collega AIGTer,
De NVTG behartigt belangen van de AIGTers en het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het
welzijn van jullie allen die op welke wijze dan ook uitgezonden zijn en werkzaam in het buitenland.
Wij staan achter jullie en willen jullie voor zover mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijd van
Covid-19 pandemie.
In Nederland leven we in een situatie van social distancing als maatregel om de virusverspreiding af
te remmen, de druk op huisartsen en ziekenhuizen neemt gestaag toe, het hele land staat
momenteel in het teken van de Corona pandemie.
Alle niet- noodzakelijke reizen naar het buitenland worden afgeraden en Nederlandse reizigers van
over de hele wereld keren, voor zover dat lukt, terug.
Steeds meer luchtruimen worden gesloten en reizigers worden in quarantaine geplaatst.
Voor noodzakelijke reizen in het buitenland geldt op het moment van dit schrijven geen algemeen
terugkeeradvies of reisbeperking vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken.
In vrijwel alle landen geldt code oranje, alleen noodzakelijk reisverkeer, en uiteraard zijn er her en
der gebieden met code rood vanwege m.n. andere omstandigheden.
Het is echter wel zo dat reismogelijkheden in vrijwel alle landen met de dag ingeperkt worden
vanwege luchtverkeersbeperkingen.
Zie https://www.iatatravelcentre.com en de reisapp. cq. twitter van Buza op hun site.
De NVTG heeft bij BuZa een alert gemaakt over de aanwezigheid van AIGTers in het buitenland.
Het advies aan jullie is je aan te melden bij de ambassades in het land waar je werkt .
Zie https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl , waar je je kunt registreren.
Neem contact op met je uitzendende organisatie ! voor wat betreft de daar geldende voorwaarden.
Kijk ook goed je verzekeringspolissen na en let op de daar geldende voorwaarden.
Ik begrijp dat jullie persoonlijke afwegingen maken over jullie verblijf, dat moet ook, maar qua
rechtsgeldige ondersteuning zullen de richtlijnen van de ambassades, BuZa en de officiële
maatregelen van het land van verblijf leidend moeten zijn.
Natuurlijk zal BuZa in noodgevallen kunnen bijspringen, zoals altijd, maar gemakkelijk zal dat
vanwege de luchtverkeersbeperkingen niet zijn.
Laat ook de NVTG weten als daar sprake van is, info@nvtg.org
Namens het bestuur van de NVTG wens ik jullie van harte veel succes met jullie missie in het volste
vertrouwen dat jullie goed zijn opgeleid en ervaren en verstandig genoeg om enerzijds voorbereid te
zijn op de Corona epidemie en anderzijds niet in een onnodige kramp te schieten.
De NVTG is er voor professionals in Global Health en juist nu laten wij zien dat wij er zijn, zowel in
Nederland als in het buitenland!
Namens het NVTG bestuur,
Joop Raams, voorzitter

Algemene informatie, zoals door Barend Gerritsen namens OIGT gestuurd naar aiossen IGT
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. NB: de link naar de WHO
Questions and Answers biedt nuttige informatie die handig kan zijn in jullie communicatie naar jullie
collega's en medische teams.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Near real-time updates: case numbers & geographical distribution:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b4
8e9ecf6
Volg evidence-based WHO guidelines wat betreft het gebruik van mondkapjes:
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-duringhome-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
Online cursussen
Ook de moeite waard, vooral in jullie ontwikkeling als AIGT, zijn de volgende online-cursussen van de
WHO, welke te vinden zijn via deze link: https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov. Deze
zijn vrij toegankelijk en kosten ieder zo’n uur tijdsinvestering.
Introduction to emerging respiratory viruses including COVID-19, en
Introduction to emerging respiratory viruses including COVID-19
En zorg vooral goed voor jullie zelf! Wellicht vanzelfsprekend maar:
Was je handen regelmatig/gebruik een desinfecterende handgel.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Houd voldoende afstand van hoestende of niezende collega’s en/of patiënten en wijs hen op
bovenstaande hygienemaatregelen.
Vermijd het aanraken van mond, neus en ogen - handen raken vele oppervlakken aan, vooral in het
ziekenhuis!

