
BEREID UW BEDRIJF VOOR OP 

EEN GEVAL VAN BESMETTING 

 
 

Stel een plan op waarin staat wat er moet gebeuren als er iemand ziek 

wordt met een vermoeden van COVID-19 op een van uw werkplekken.  

 In dat plan moet voorzien worden dat de zieke persoon naar een 

kamer of een ruimte wordt gebracht waar hij/zij geïsoleerd is van 

de andere personen op de werkplek. Lokale gezondheids-

autoriteiten dienen te worden gecontacteerd.  

 Denk na over de manier waarop u uw risicopersonen kunt 

identificeren, en ondersteun ze, zonder stigmatisering en 

discriminatie te veroorzaken op de werkplek.  

 Breng uw lokale gezondheidsautoriteit op de hoogte dat u een  

plan aan het opstellen bent en vraag haar om input.  

 

Promoot thuiswerk binnen uw organisatie. 

 

 

Stel een bedrijfscontinuïteitsplan op voor wanneer er zich een uitbraak 

voordoet in de werkomgeving van uw bedrijf. Het plan: 

 zal u helpen om uw organisatie voor te bereiden op een 

mogelijke uitbraak van COVID-19  

 moet aangeven hoe uw bedrijf kan blijven functioneren. 

 dient gecommuniceerd te worden aan uw werknemers; zorg 

ervoor dat ze weten wat ze moeten doen of niet doen. 

 moet ook aandacht besteden aan de sociale gevolgen en de 

gevolgen voor de geestelijke gezondheid van de persoon met 

COVID-19.  

 

En laat u begeleiden door de lokale of nationale 

gezondheidsautoriteit om u te begeleiden bij de ontwikkeling van 

het plan. 
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Adviseer uw werknemers om reisadvies in te winnen alvorens op (zaken)reis 

te vertrekken: 

 Voor de reis:  

 Check de meest recente informatie over de regio’s waar 

COVID-19 zich verspreidt op volgende link: 

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports  

 Beoordeel de risico’s en noodzaak van de reisplannen  

 Zorg ervoor dat alle personen die reizen naar regio’s waar 

gevallen van COVID-19 gerapporteerd worden, gebrieft 

worden door iemand met de vereiste kwalificaties (bv 

gezondheidsdiensten personeel, zorgverlener of lokale 

gezondheidspartner) en voorzie hen van kleine flesjes 

handgel. 

 Tijdens de reis:  

 Moedig werknemers aan om hun handen regelmatig te 

wassen en minstens een meter afstand te houden van 

mensen die hoesten of niezen.  

 Zorg ervoor dat werknemers weten wat ze moeten doen 

en met wie ze contact moeten opnemen als ze zich ziek 

voelen tijdens het reizen. 

 Zorg ervoor dat uw werknemers tijdens hun reis de 

instructies van de lokale autoriteiten opvolgen inzake 

reizen, verplaatsingen of grote bijeenkomsten.  

 Bij terugkeer:  

 Werknemers die zijn teruggekeerd uit een regio waar 

COVID-19 zich verspreidt, moeten zichzelf gedurende 14 

dagen controleren op symptomen en twee keer per dag 

hun temperatuur meten.  

 Als ze zelfs maar een lichte hoest of koorts ontwikkelen 

(d.w.z. een temperatuur van 37,3 °C of meer) moeten ze 

thuis in isolement blijven. Ze moeten ook hun arts of de 

lokale gezondheidsdienst bellen, en die details bezorgen 

over hun recente reis en symptomen.  
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WEET TENSLOTTE DAT… 
 

 een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen 

en een goede planning een groot verschil 

kunnen maken.  

 als u nu actie onderneemt, u uw werknemers en 

bedrijf helpt te beschermen. 

 het heel belangrijk is om over al de maatregelen 

en het plan te communiceren naar uw 

werknemers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: World Health Organization 


