Inzet van medewerkers bij corona
Wel of niet (thuis) werken blijft maatwerk en is afhankelijk van verschillende factoren. In het algemeen
volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze kunnen als volgt samengevat worden.

Medewerkers in ondersteunende processen (bijvoorbeeld bedrijfsbureau)
Geen klachten

Je hebt milde klachten
(verkoudheid of hoesten) en/of
koorts?

Je huisgenoot is ziek of heeft
klachten van neusverkoudheid of
hoesten, keelpijn of koorts

Probeer zoveel mogelijk thuis te
werken of de werktijden te
spreiden.
Kun je niet thuis werken, houd
afstand van elkaar

Blijf thuis, meld je ziek en werk zo
mogelijk thuis
Je kunt weer werken als je je
beter voelt en 24 uur lang geen
gezondheidsklachten hebt gehad

Blijf thuis, mijd sociaal contact,
beperk bezoek aan kwetsbare
personen.

Zorgmedewerkers (opvang en begeleiding van cliënten)
Je bent wel in een risicogebied in het buitenland geweest of je hebt wel contact gehad met een patiënt met een
bevestigde corona-infectie?
Geen klachten

Je hebt klachten van verkoudheid of hoesten

Je kunt werken, houd gepast afstand

Blijf thuis, overleg met je leidinggevende, neem contact
op met GGD (indien mogelijk testen)

Je bent niet in een risicogebied in het buitenland geweest of je hebt geen contact gehad met een patiënt met een
bevestigde corona-infectie?
Geen klachten

Je hebt klachten van verkoudheid
en/of hoesten en geen koorts

Je klachten van verkoudheid, hoesten
en koorts of alleen koorts (>38 graden)

Je kunt werken

Je kunt werken. Overleg bij twijfel
met je leidinggevende.

Blijf thuis tot je één dag niet meer
hoest en geen koorts meer hebt.
Overleg met je leidinggevende voordat
je weer aan het werk gaat

Zorgmedewerker in begeleidingsteams
Bij zorgfuncties waarbij dat mogelijk is wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/of werktijden te spreiden.
Probeer zoveel mogelijk thuis te werken, cliënten zoveel mogelijk telefonisch te begeleiden of de werktijden te
spreiden. Face tot face contact alleen als dit noodzakelijk is.

Rekening houden met zieke huisgenoten
Is je huisgenoot in een risicogebied geweest of in aanraking met corona-patiënten? Overleg met je
leidinggevende en eventueel met de GGD of het verstandig is om te gaan werken.
Is je huisgenoot niet in een risicogebied geweest of niet in aanraking geweest met corona-patiënten? Let
goed op of je klachten krijgt, zoals verkouden worden of koorts. Krijgt je klachten, blijf dan thuis tot je één
dag niet meer hoest en geen koorts hebt (ongeacht of je huisgenoot nog ziek is). Overleg met je
leidinggevende voordat je weer aan het werk gaat. Dit is onder meer afhankelijk van de werkzaamheden
die je doet (zie ook zorgmedewerkers)

