Wat te doen in het geval van klachten: komen werken/ thuis blijven/ testen:
Iedere situatie is voorbehouden aan de beslissing van de leidinggevende op dat moment. Echter gelden de
volgende uitgangspunten:
Klachten
Verkoudheid/lichte keelpijn

Zwaardere klachten:
benauwdheid, koorts

Verkoudheid/lichte keelpijn

Wie
Maatregelen:
Medewerkers
▪ Meld dit aan je leidinggevende
▪ Start de procedure om je te laten testen
▪ Werken met mondmasker gedurende alle werkzaamheden.
▪ In de pauze mag het mondmasker af tijdens het eten maar
houdt voldoende afstand.
Medewerkers
▪ Meld dit aan je leidinggevende
▪ Start de procedure om je te laten testen
▪ Blijf thuis tot je negatief bent getest of 24 uur zonder
klachten bent. Dit dient min. na 7 dagen te zijn vanaf de
klachten.
Huisgenoten
of naasten

▪
▪
▪
▪
▪

Zwaardere klachten:
benauwdheid, koorts

Huisgenoten
of naasten

▪
▪
▪
▪
▪

Verkoudheid/lichte keelpijn

Bewoners

▪
▪
▪
▪
▪

Zwaardere klachten:
benauwdheid, koorts

Bewoners

▪
▪
▪
▪
▪

Meld dit aan je leidinggevende
Vraag of degene zich wil laten testen via de reguliere wijze.
Werken met mondmasker gedurende alle werkzaamheden.
In de pauze mag het mondmasker af tijdens het eten maar
houdt voldoende afstand.
Heb je zelf ook klachten kijk je naar de kolom voor
medewerkers voor de maatregelen.
Meld dit aan je leidinggevende.
Vraag of degene zich wil laten testen via de reguliere wijze.
Blijf thuis tot de persoon negatief is getest of 24 uur zonder
klachten is.
Is de persoon positief getest geldt er ook voor de
medewerker een quarantaine van 10 dagen.
Als je tijdens de quarantaine klachten krijgt moet je gaan
testen.
Informeer de leidinggevende.
Hang het formulier m.b.t. het dragen van de PBM op de
deur. (Verantwoordelijkheid van de leidinggevende)
Voer de zorg uit met het dragen van de PBM. Zie de
instructie over het werken met de PMB op intranet.
Volg instructies van de leidinggevende.
Alleen een negatieve uitslag van de test of een akkoord van
de arts mag de maatregelen opheffen.
Informeer de leidinggevende.
Hang het formulier m.b.t. het dragen van de PBM op de
deur. (Verantwoordelijkheid van de leidinggevende)
Voer de zorg uit met het dragen van de PBM. Zie de
instructie over het werken met de PMB op intranet.
Volg instructies van de leidinggevende.
Alleen een akkoord van de arts mag de maatregelen
opheffen.

