Taakkaart huisarts bij flitsramp in Amsterdam

Crisisteam Huisartsenzorg
Informatie over het soort ramp
De locatie, het tijdstip en de aard van het incident

1. GSM
2. E-mail

Informatie over gevaarlijke stoffen (indien van toepassing)
De aard van verwondingen of symptomen van slachtoffers die zich bij de
huisartsen(post) kunnen melden
De verwachte belasting van de ambulancezorg en de ziekenhuizen, waarbij
huisartsen rekening moeten houden bij triage en doorverwijzing van
patiënten
Aanwijzingen over het doorgeven van informatie over slachtoffers aan de
GHOR

Huisartsen in het betrokken gebied
Alle communicatie vanuit het Crisisteam Huisartsenzorg Amsterdam wordt gezonden
vanuit één herkenbaar e-mailadres:

crisisteam@huisartsenpostenamsterdam.nl




Houd uw GSM bij de hand
Check regelmatig uw e-mailbox



Huisartsenposten Amsterdam

088-0030696 24 uur/dag

Onder alle omstandigheden ligt de primaire taak van de huisarts in de eigen praktijk

De huisarts gaat

NIET naar een rampterrein of behandelcentrum

Aan de huisartsen wordt geadviseerd geen pers te woord te staan,
maar door te verwijzen naar het Crisisteam Huisartsenzorg Amsterdam
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Crisisteam Huisartsenzorg
Ten tijde van een ramp of crisis wordt de
coördinatie van de huisartsenzorg verzorgd
door het Crisisteam Huisartsenzorg.
Zij adviseren de individuele huisartsen
bij hun rol ten tijde van een infectieziekteuitbraak en bij een (gemeente
overschrijdende) flitsramp.
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GRIP 4

Bij een infectieziekte-uitbraak wordt uitgegaan
van stadia van opschaling. Dit om de continuïteit
van de 1elijns zorg in Amsterdam zo goed
mogelijk te waarborgen. Uitgangspunt is dat
huisartsen zo lang mogelijk de eigen
werkzaamheden binnen de eigen structuren
kunnen voortzetten.

