https://www.dichterbij.nl/coronavirus/medewerkers

Medewerkers
Dichterbij doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze cliënten én onze
medewerkers geen onnodig risico lopen. Daarom hebben we voor die situaties
waarbij er sprake kan zijn van een (mogelijk) verhoogd besmettingsrisico heldere
richtlijnen en instructies gemaakt en zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar.
In een protocol is vastgelegd, op welk moment en in welke situatie het gebruik van de
verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten,
handschoenen en mondneusmaskers wenselijk is; daarbij moeten we rekening
houden met schaarste van deze middelen en houden we ons aan de richtlijnen van
het RIVM of zijn we strikter. Dit protocol gaat van start zodra er op jouw locatie
sprake is van een verdenking van een besmetting, jouw manager activeert het
protocol via de AVG praktijk.
Daarnaast willen we jullie het volgende meegeven:

Medewerkers die werken met cliënten
Voor medewerkers die werken met cliënten gelden de volgende regels:
1. Er wordt veel van jullie gevraagd. Blijf pas thuis als je last hebt van de volgende
klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts (38 graden of meer). Ook
wanneer je koorts hebt zonder klachten van de luchtwegen blijf je thuis;
2. Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met patiënten
met een bevestigde corona-infectie én klachten van neusverkoudheid, hoesten of
keelpijn? Blijf dan thuis en overleg met je manager.
3. Heb je niet een risicogebied in het buitenland bezocht en geen contact gehad met
een patiënt met een bevestigde corona-infectie én wel klachten van verkoudheid of
hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken. Je mag weer gaan
werken als je 24 uur lang niet meer hoest en geen koorts meer hebt.
5. Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf 24 uur
niet meer hoest en geen koorts hebt.
6. Reis niet naar het buitenland.

Medewerkers die niet werken met cliënten
Voor medewerkers die niet werken met cliënten gelden de volgende regels:
7. Werk zoveel mogelijk thuis of spreid de werktijden;
8. Blijf thuis als je last hebt van de volgende klachten: neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts (38 graden of meer);
9. In afwijking van punt 5 werken medewerkers in vitale ondersteunende processen
wel op locatie van Dichterbij. Door de manager wordt aangegeven welke processen
en welke medewerkers dit betreft. Medewerkers die werken in aangewezen vitale

ondersteunende processen blijven pas thuis als zij last hebben van de volgende
klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts (38 graden of meer);
10. Je mag weer gaan werken op een locatie van Dichterbij als je 24 uur lang niet
meer hoest en geen koorts meer hebt;
11. Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken op een locatie
van Dichterbij als je zelf 24 uur niet meer hoest en geen koorts hebt.
12. Reis niet naar het buitenland.
Melding
Als je op grond van bovenstaand beleid niet mag werken (zie punt 1, 2 en 8) en bij
een vermoedelijke coronabesmetting informeer je de (bereikbare) manager. De
manager vult het meldingsformulier in en stuurt deze per mail toe aan de
verzuimadministratie (verzuimadministratie@dichterbij.nl).

Wanneer mag ik weer aan het werk?
Je mag weer gaan werken als je minimaal 24 uur lang geen koorts meer hebt.
Belangrijk is dat je alert bent dat je opnieuw klachten kan krijgen. Houd dit dus
nauwgezet in de gaten.

