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Bij klachten  

 Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) klachten hebt; neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, benauwdheid of koorts en laat je 

testen.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden zware klachten; koorts (vanaf 38C) en /of 

benauwdheidsklachten heeft en nog niet negatief getest is.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat 

je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 

je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact. 

 Wanneer er tijdens werkzaamheden klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis.  

 Ben je teruggekomen uit een gebied met een oranje reisadvies, blijf dan 10 dagen 

thuis in quarantaine.  

 Heb je corona gerelateerde klachten na thuiskomst van je reis? Laat je dan testen en 

blijft tot de testuitslag thuis. Is de test negatief dan hoef je met milde klachten niet 

langer thuis te blijven. 

 Is de testuitslag positief? Volg dan de richtlijnen van de GGD.  

Hygiëne  

 Houd 1,5 meter afstand van elkaar en zorg voor 1,5 meter afstand tussen bezoekers. 

 Afstands- en hygiëneregels gelden ook voor gebruik van kopieerapparaten, printers. 

 Het advies is om medewerkers en bezoekers een mondkapje te laten dragen, zeker 

wanneer de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Bijvoorbeeld achter de bar of 

in de keuken. Echter is het dragen van een mondkapje (nog) niet verplicht. 

Mondkapjes zijn beschikbaar in het wijkcentrum. 

 Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen. 

 Schud geen handen. 

 Deel je werkbenodigdheden (pennen etc.) niet met anderen. 

 Houd werkmaterialen en gereedschap schoon.  

 Maak gebruik van beschikbare beschermingsmiddelen (bijv. desinfectie gel/doekjes, 

handschoenen). Geef bij de zakelijk leider aan als je behoefte hebt aan extra 

middelen.  

 Nies en hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 Was of desinfecteer je handen frequent; na het eten, na toiletbezoek, na reizen met 

openbaar vervoer, na een activiteit, na het schoonmaken, telkens bij binnenkomst op 

locatie.  

 Vermijd het aanraken van je gezicht. 

 Vermijd liften; anders maximaal 2 personen per lift. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
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Algemeen 

 Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis 

gedaan.  

 In- en externe overleggen vinden online plaats (bv. via Teams). Als er uitzonderingen 

gewenst zijn dan wordt dit overlegd met de leidinggevende.  

 Overleg bij vragen met de coronaverantwoordelijke op locatie. 

 Spreek collega’s en klanten/bezoekers aan op ongewenst gedrag bij overtreding van 

de regels.  


