Meldingsplicht bij bevestigde
coronavirus besmetting
“Als je besmet bent met het coronavirus en deze besmetting bevestigd is door
een positieve coronatest, dan wordt er van jou of je naasten gevraagd dit
onmiddellijk te melden aan de Cel AMT die instaat voor het gezondheidstoezicht
van jouw eenheid.
Er wordt van jou of je naasten bij deze melding ook gevraagd te specifiëren of je
in een ziekenhuis gehospitaliseerd bent en of je daar al of niet intensieve
verzorging nodig hebt (opname in de dienst Intensieve Zorg). Indien gewenst,
kan ook de eenheid dat voor jou doen.
De dienst AMT moet over de juiste informatie beschikken zodat op het niveau
van de Defensiestaf een betrouwbaar doch geanonimiseerd overzicht van
besmette werknemers kan bijgehouden worden. Al sinds het begin van de
epidemie houden de Cellen AMT de gegevens bij van ‘bevestigde gevallen’. Zij
zijn daarvoor dus afhankelijk van de Tf melding van de betrokkene of diens
directe omgeving: zijn/haar familie of ook zijn/haar Eenheid.
Deze aantallen en de spreiding ervan over de Defensieorganisatie worden – voor
alle duidelijkheid, geanonimiseerd, dit is ZONDER de vermelding van namen –
overgemaakt aan het C2IC. Het C2IC zal op zijn beurt de gegevens bundelen tot
een rapport dat kan geëxploiteerd worden door militaire autoriteiten op het
hoogste niveau, waar en wanneer nodig, om een idee te krijgen over de ernst
van de impact van het Coronavirus bij Defensie.

Daarnaast geldt de algemene regel dat – met het oog op preventie en het
vermijden van verdere verspreiding in onze Defensiepopulatie – een
personeelslid van Defensie andere leden van Defensie op de hoogte mag
brengen van “bevestigde gevallen van besmetting”, ZONDER evenwel de
identiteit van de betrokken persoon te vermelden. De persoonlijke en medische
gegevens van het besmette individu vallen onder de regelgeving van “medisch
geheim” en blijven in deze context een prerogatief van de
Arbeidsgeneeskundige Dienst. Het lokale Comdo kan in overleg met de

besmette persoon, de personen helpen traceren waarmee betrokkene in
contact kwam, om in een volgende stap die personen te contacteren om hen in
te lichten ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus. De lokale Cel
AMT kan hierbij helpen.
Het moet duidelijk zijn dat zowel bij deze “tracing” als bij de
registratieprocedure zoals hoger beschreven, de bescherming van je privéleven
en de naleving van het medisch geheim integraal gewaarborgd worden.”

