
 

Maatregelen bestrijding Coronavirus / 
Vraag & antwoord binnen IJmond Werkt! 

 
Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen? 
 

Wanneer moet je vanwege het Coronavirus thuisblijven? 

Blijf thuis wanneer je verkoudheidsklachten, keelpijn, koorts (vanaf 38 graden Celsius) hebt. Deze 

klachten kunnen het begin zijn van het Coronavirus (COVID-19). Blijf thuis om uit te zieken en 

anderen niet te besmetten.  

Dat betekent dat je niet naar het werk of naar buiten gaat. Ook als je denkt dat je klachten wel 

meevallen. Pas als je 24 uur helemaal klachtenvrij bent geweest, dan kun je in overleg met je 

leidinggevende weer komen werken.  

 

Worden je klachten erger?  

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? Dan moet je wel bellen 

met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op. 

 

Wat zijn milde verkoudheidsklachten?  

Neusverkoudheid (veel niezen), loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest en verhoging tot 38,0 

graden Celsius. Dit zijn milde klachten. 

 

Protocol door GGD geteste personen 

Ben of word je door de GGD op Corona getest en ben je in de afgelopen dagen nog op het werk 

geweest? In dat geval volgen we de richtlijnen van de GGD. Zorg dat je leidinggevende goed op de 

hoogte is van wat de GGD adviseert. Teamleiders kunnen voor ondersteuning en advies in gevallen 

waar dit speelt contact opnemen met arbocoördinator Yvonne Doezé of de adviseurs van de afdeling 

P&O. 

 

Ik ben met (milde) klachten thuis, wanneer kan ik weer naar het 
werk? 
 

Ben je vanwege klachten naar huis gegaan of ben je preventief thuis vanwege een kwetsbare 

gezondheid dan geldt het volgende voor alle medewerkers: 
 

1. Als je je beter voelt en 24 uur lang volledig klachtenvrij bent, dan kun je in overleg met de 

leidinggevende weer aan het werk.  

2. Medewerkers die preventief naar huis zijn gestuurd in verband met verminderde 

weerstand/kwetsbare gezondheid blijven in ieder geval, conform overheidsrichtlijn, tot en 

met 6 april 2020 thuis.  

 

Wat betekent volledig klachtenvrij? 

Je bent klachtenvrij als je niet langer moet niezen of hoesten en geen neusverkoudheid, loopneus, 

keelpijn en/of koorts hebt (niet meer dan 37,5 graden Celsius). 
  



 

 

Wat betekent dit voor mijn werk? 

 

Voor medewerkers van staf en leiding met thuiswerkmogelijkheden gelden de volgende zaken: 

• Ben je preventief vanwege kwetsbare gezondheid en in overleg met je leidinggevende naar 

huis gegaan en heb je geen klachten? Dan kun je vanuit huis aan het werk. 

• Ben je preventief in quarantaine en niet ziek? Ook dan geldt dat je vanuit huis aan het werk 

kunt gaan. 

• Ben je naar huis gegaan met verkoudheidsklachten, waar je normaal gewoon mee werkt? 

Ook dan geldt dat je in deze situatie vanuit huis aan het werk kunt gaan. 

  

Ben je in overleg met je leidinggevende ziek naar huis gegaan? Dan meldt jouw leidinggevende dit 

als verzuim. 

Pas als je geen thuiswerkmogelijkheden hebt (en dit is ook niet te regelen), dan registreert jouw 

leidinggevende dit als bijzonder verlof. 

 

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe Coronavirus te 
voorkomen? 
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het Coronavirus te 

voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid 

kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. 

• Was je handen regelmatig met water en zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig en was na het snuiten de handen.  

• Geen handen schudden en houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar 

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt 

 
Wat verandert er bij IJmond Werkt! 
Het werk gaat zoveel als mogelijk is gewoon door. We vinden het belangrijk om structuur aan onze 

medewerkers te blijven bieden en hen in deze tijd bij te staan. Wel gaan we verstandig om met de 

risico’s van verspreiding. Medewerkers met een kwetsbare gezondheid beschermen we zoveel 

mogelijk. 

 

Wat verstaan we onder een kwetsbare gezondheid?  

Onder een kwetsbare gezondheid verstaan we: medewerkers die luchtwegproblemen hebben, 

hartproblemen of diabetes. Oudere medewerkers lopen ook meer risico. Daarom blijven 60-plussers 

ook preventief thuis. 
  



 

Wat betekent dit voor mij? 

• Op de Trompet werken vanaf nu maximaal 50 mensen 

• Medewerkers werken minimaal 1,5 meter uit elkaar 

• Lunch en koffiepauzes worden gespreid. Roosters worden aangepast zodat medewerkers 

ook tijdens de pauzes voldoende afstand kunnen houden 

• Hand tot hand contact (doorgeven materialen tijdens werk) zoveel mogelijk met 

handschoenen. 

 

Hoe zit het met vervoer? 
Kom je met een taxibusje naar werk? De busjes vervoeren aanzienlijk minder mensen, waardoor  

iedereen meer afstand van elkaar kan houden. 

 

Kan ik nog wel met het openbaar vervoer reizen? 

Ja. Je kunt reizen met het openbaar vervoer, behalve als je klachten of een kwetsbare gezondheid 

hebt. Zorg dat je minimaal 1,5 meter afstand houdt tot andere reizigers. 

 

Wat moet ik verder nog weten?  
Heb je een afspraak met de bedrijfsarts? Vanaf maandag 16 maart zijn alle spreekuurafspraken 

omgezet in telefonische afspraken. Dit is een besluit van de Arbodienst. 

Als je een uitnodiging krijgt voor een telefonisch contactmoment met de bedrijfsarts zal - als we dat 

niet hebben - om je telefoonnummer worden gevraagd.  

 

We bekijken de situatie van dag tot dag. Als er iets verandert communiceren we dat via de 

werkleiders en online.  

 

Heb je toch nog vragen?  
Vraag het dan aan je leidinggevende (of manager). Weet die het ook niet? Laat hem of haar de vraag 

dan doorsturen naar de afdeling P&O (P&O-adviseurs of hoofd P&O). 

 


	Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Wat moet ik doen?
	Ik ben met (milde) klachten thuis, wanneer kan ik weer naar het werk?
	Ben je vanwege klachten naar huis gegaan of ben je preventief thuis vanwege een kwetsbare gezondheid dan geldt het volgende voor alle medewerkers:
	Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe Coronavirus te voorkomen?
	Wat verandert er bij IJmond Werkt!

