Bescherming bij overleden corona patiënten
Veel is nog onbekend. De kennis die er is, is afkomstig van SARS. Zoals bekend wordt het virus
overgedragen door aerosolen. Het virus wordt ook gevonden in urine en faeces en is 48 uur
postmortaal nog aantoonbaar.
De volgende maatregelen moeten worden genomen bij het benaderen van een potentieel besmet
lijk:
•
•
•
•
•
•

Neem zo min mogelijk materiaal, dienstjassen, vesten, tassen, etc. mee in de ruimte waar de
overledene zich bevindt.
Draag niet-steriele handschoenen bij een potentieel infectieus lijk.
Zodra u gaat prikken/snijden in het lijk draag dan dikkere handschoenen (bv. steriele
handschoenen of 2 paar niet-steriele handschoenen).
Draag een schoon schort, waterafstotend en met lange mouwen.
Gebruik een mondkapje en plaats dat goed voor de neus en mond en draag een
veiligheidsbril.
Gebruik OK sloffen om uw schoeisel te beschermen.

Afname van postmortale swabs is mogelijk en zinvol om de diagnose te stellen. Hierbij moet een
swab van de nasopharynx en de oropharynx worden gedaan, bij voorkeur met een nylon swab (dus
liever geen katoen). Gezien het feit dat aerosolen zich niet meer verspreiden door ademhaling is een
negatieve druk kamer niet noodzakelijk. Dat wil zeggen dat de swabs in een gewone kamer kunnen
worden afgenomen mits de maatregelen voor de persoonlijke veiligheid zijn genomen.
Voorzichtigheid is geboden bij het draaien van lijken en het uitoefenen van druk op de borstkas.
Bij een sectie moeten de volgende maatregelen worden genomen:
-

Draag dubbele chirurgische handschoenen met daaronder een laag van synthetische cutproof handschoenen.
Draag een operatieschort die vloeistof afstoot en geen vloeistof doorlaat met daarover heen
een plastic schort.
Draag gezichtsbescherming. (kap voor het hele gelaat of veiligheidsbril met kapje)

Transport van het lijk
-

Bij een bewezen corona infectie moet het lijk schoon incontinentiemateriaal krijgen en
vervolgens z.s.m. in een lijkzak worden geplaatst.
De lijkzak moet aan de buitenzijde worden gedesinfecteerd.
Indien het lijk op een bed ligt worden de randen van het bed gedesinfecteerd.
Transport vindt plaats met de hierboven genoemde beschermende kleding.

Voor meer informatie zie https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinicalspecimens.html

