Wat moet ik doen bij een
werknemer met corona?

Fase 3
Isolatie en quarantaine
Wanneer corona geconstateerd is bij uw werknemer, moeten
deze acties worden ondernemen om verdere besmettingen te
voorkomen:

De melding
•	U krijgt het nieuws via de werknemer die bij u in dienst is
Neem direct contact op met de bedrijfsarts en met de
ziekteverzuimverzekering voor een ziekmelding.
•	U krijgt het nieuws via het uitzendbureau waar
de werknemer werkt
Het uitzendbureau doet de opvolging richting hun bedrijfsarts en
eventuele verzekering.
•	U krijgt het nieuws via de GGD
Is er een of zijn er meerdere besmette werknemer(s) bij u in
loondienst? Dan gaat het als volgt:
1. De GGD vraagt aan de werknemer(s) of de werkgever mag worden
geïnformeerd. Als de werknemer(s) hier mee akkoord gaat krijgt u
het bericht dat er op uw bedrijf bij die betreffende werknemer(s)
Covid-19 is vastgesteld. De GGD vraagt u gegevens aan te leveren
voor het bron- en contactonderzoek.
2. Als de werknemer hier niet mee akkoord gaat, krijgt u bericht dat
er op uw bedrijf Covid-19 is geconstateerd en dat het bron- en
contactonderzoek via de betreffende werknemer plaats vindt. U
krijgt de opdracht nog zorgvuldiger te zijn. De werknemer gaat
verplicht in isolatie en zijn huisgenoten moeten in quarantaine.
 erkt de besmette werknemer via een uitzendbureau? Dan gaat het
W
als volgt: Het uitzendbureau en de inlener (u dus) worden door de GGD
geïnformeerd als er meerdere besmettingen zijn. U maakt afspraken
met het uitzendbureau over hoe u elkaar op de hoogte houdt.
In alle gevallen moet u aan iedereen binnen het bedrijf melden dat er
een besmetting is geconstateerd. Volgens de AVG mag u niet melden
welke werknemer besmet is. Dus geen namen noemen. Bekijk de
RIVM brochures en voorbeeldbrieven voor het informeren van nauwe
contacten en huisgenoten (er zijn ook vertalingen in Arabisch, Duits,
Engels, Pools, Roemeens en Turks).

Fase 2
Contactonderzoeken
Als een persoon besmet is, treedt het protocol van de GGD
in werking. Let op: Bij een hoge besmettingsgraad is het
mogelijk dat GGD onvoldoende capaciteit heeft om bron -en
contactonderzoek te kunnen doen. Zij zullen dan aangeven dat de
besmette persoon zelf zijn contacten moet informeren. Bekijk dit
filmpje over bron en contactonderzoek van de GGD.
•	Het bron- en contactonderzoek (BCO) van de GGD
Het doel van bron- en contactonderzoek is om:
1. contacten te identificeren;
2.	de contacten te informeren over de blootstelling en risico op
besmetting;
3. hen te wijzen op maatregelen die genomen moeten worden om
verdere verspreiding te voorkomen en hen hierin te begeleiden.
•	Het eigen contactonderzoek
Het is belangrijk om te weten met welke collega’s de besmette
persoon in nauw contact is geweest. Een nauw contact is iemand die
langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter van de besmette
persoon is geweest. Deze personen zullen thuis tot 10 dagen na het
laatste contact in quarantaine moeten. Hiernaast zullen er niet nauwe
contacten zijn (korter dan 15 minuten in contact geweest of op meer
dan 1,5 meter). Zij kunnen gewoon werken maar moeten extra alert
zijn op hun gezondheid.

1.	Werknemer moet in isolatie
De werknemer die positief is getest op het coronavirus moet in
isolatie. Hij houdt meer dan 1,5 meter afstand en gebruikt bij
voorkeur een eigen toilet. Isolatie is wat anders dan quarantaine;
de patiënt gaat in isolatie; zijn nauwe contacten (dus ook zijn
huisgenoten) moeten in quarantaine. De GGD-werknemer informeert
de werknemer hierover. In overleg met de GGD wordt bekeken
wanneer iemand weer aan het werk kan. De werknemer moet dan
ten minste 24 uur klachtenvrij zijn EN er moet minimaal 7 dagen
zitten tussen de start van de klachten en het moment dat hij weer
aan het werk gaat.
2.	Nauwe contacten moeten in quarantaine
Nauwe contacten, inclusief de huisgenoten, van de met corona
besmette persoon moeten onmiddellijk in quarantaine. Als een
werknemer in quarantaine gaat, is de werknemer niet ziek maar
in nauw contact geweest met iemand die besmet is of last heeft
van koorts en/of benauwdheid. Tot 10 dagen na het laatste nauwe
contact met de zieke kan de werknemer daardoor mogelijk zelf
ziek of besmettelijk worden. Let hier zeker op bij gezamenlijke
huisvesting. De regels voor quarantaine zijn als volgt:
a. Als een huisgenoot klachten heeft van koorts en/of benauwdheid,
dan blijft iedereen in het huishouden thuis. Als uit een test blijkt dat
diegene niet besmet is, mag iedereen weer naar buiten.
b. Als uit een test blijkt dat iemand besmet is, dan blijven huisgenoten
van die besmette persoon óók thuis en wel tot 10 dagen na het
laatste contact met deze persoon. Als de werknemer na deze 10
dagen nog niet ziek is, weet de werknemer zeker dat hij niet is
besmet. Dan vervalt de quarantaine en kan de werknemer weer aan
het werk.
c. Als uw werknemer (buiten het gezin of huishouden) nauw contact
(min. 15 minuten binnen 1,5 meter) heeft gehad met iemand
die positief getest is voor COVID-19, dan moet de werknemer
in quarantaine en blijft hij 10 dagen thuis. De GGD informeert
betreffende werknemers hierover.
d.	Als de werknemer in een land/gebied is geweest waarvoor
geldt dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden, heeft de
werknemer een hoger risico dat hij besmet is geraakt met het nieuwe
coronavirus. Ook dan blijft de werknemer 10 dagen thuis.

Meer informatie?
www.werkgeverslijn.nl/corona
phone 088 - 888 66 88
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