Beslisboom

Heb je 1 of meer
van de volgende klachten?
• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn
• Benauwdheid
• Hoesten
• Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts
• Plotseling verlies van reuk of smaak

wel of niet
werkendewerkers
me

Deze beslisboom geldt voor alle
medewerkers in distributiecentra,
groothandels en supermarkten.
Deze beslisboom is opgesteld door
het CBL en inhoudelijk afgestemd
met het RIVM.

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

Ja

Laat je testen en blijf thuis tot
de uitslag bekend is. Dit geldt
ook voor mensen met cruciale
beroepen of die werken in
vitale processen.

Nee

Woon je in huis met
iemand die koorts heeft
en/of het benauwd heeft?

Ja

Nee

Blijkt uit de test dat je besmet
bent met het coronavirus?
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/
ondernemers-en-bedrijven/werkgevers-enondernemers

Ja

Nee

Je mag pas weer werken als je
24 uur geen klachten hebt en
het minimaal 7 dagen geleden
is dat je ziek werd. Bij een
verminderde weerstand door
andere aandoeningen is dit
14 dagen.
Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

Je huisgenoot kan zich laten
testen. Het hele gezin/
huishouden moet thuisblijven
tot de uitslag van de test
bekend is.

Weet je dat je in nauw
contact (langer dan
15 minuten op minder dan
1,5 meter afstand) bent
geweest met iemand bij
wie het coronavirus is
vastgesteld?

Ja

Nee

Blijkt uit de test dat je huisgenoot besmet is met het
coronavirus?
Bron: https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/testen

Ja

Je mag gewoon werken.

Nee

Volg de instructies die in de brief van de GGD staan: Blijf thuis, je moet
14 dagen in quarantaine (na het laatste contactmoment). Overleg met
je leidinggevende of er werkzaamheden zijn die je vanuit huis kunt
oppakken.
Omdat we werkzaam zijn in een cruciale sector kan in overleg met de
GGD en bedrijfsarts een uitzondering worden gemaakt als je zelf geen
klachten hebt.
Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

alleen samen krijgen we
corona onder controle

