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1. Waarborgen van de veiligheid en welzijn van VTS-medewerkers 
Advies en richtlijnen voor medewerkers 

 
Persoonlijke hygiëne en zorg: 

 Handen regelmatig wassen met water en zeep. 

 Gebruik handontsmetting met ontsmettende handalcohol, handgels en wipes (doekjes). 

 Geen handen schudden. 

 Vermijd contact met ogen, mond en neus. 

 Hoest en/of nies in de binnenkant van je elle boog. 

 gebruik papieren zakdoekjes. 

 Houd afstand van mensen met griep/koortsverschijnselen ( minimaal 1,5 meter). 

 Zoek geen externe ruimtes op waar veel mensen verblijven, bijvoorbeeld restaurants. 

 Intern wordt verzocht minimaal 1 meter afstand van elkaar te houden. Dit betekent in de 
kantine minimaal 1 stoel vrijhouden.  

 Medewerkers die terugkeren uit een regio waar het Coronavirus is geconstateerd, 
dienen hun gezondheid goed in de gaten te houden. Bij twijfel direct contact opnemen 
met de huisarts en met HR.   

 Bij vragen of onveilige situaties, direct contact opnemen met de coördinator.  
 
Ziektesymptomen 
Bij symptomen als verhoging en/of verkoudheid is het de verantwoording van de medewerker om 
thuis te blijven en contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende en/of HR. Wanneer een 
medewerker zich ziekmeldt bij HR dient er contact opgenomen te worden met de huisarts als: 

 Er sprake is van koorts (meer dan 38,0 graden Celsius) met luchtwegklachten (hoesten of 

kortademigheid). 

 Zij in de afgelopen twee weken in een land of regio zijn geweest waar het coronavirus is 

vastgesteld. Kijk hiervoor de meest actuele situatie op de website van het RIVM. 

 Zij in de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt waarbij het 
coronavirus is vastgesteld. 

HR heeft direct contact met de coördinator, zodat het actieplan direct in werking gesteld kan worden 

bij besmetting.  

Vakanties 
Medewerkers zijn gevraagd om privé reizen naar risicogebieden te bespreken met de coördinator. 

Informatie omtrent risicogebieden zijn te raadplegen via: reisadviezen van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken.  

Actieplan 
Wanneer een medeweker vermoedelijk besmet is worden de volgende maatregelen getroffen: 

 De medewerker neemt telefonisch contact op met de huisarts en volgt het advies.  

 De medewerker neemt vervolgens contact op met HR. 

 HR informeert de coördinator. 
 
Wanneer de medeweker daadwerkelijk besmet is, treed het actieplan in werking. Denk hierbij aan 
dat directe collega’s zich preventief dienen te monitoren op koorts gedurende 2 weken, het 
ontsmetten van alle werkplekken en mogelijke besmettingshaarden.  

 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
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