
Heb je 1 of meer van de volgende 
klachten?

• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loop-
neus, keelpijn, niezen

• Verlies van reuk en/of smaak
• Hoesten
• Verhoging of koorts
• Benauwdheid

Je blijft thuis. De GGD geeft je advies over wat te doen. Meld bij P&O en bij je teamcoach dat je positief getest bent en 
Corona hebt. 

De GGD zal wellicht een contactonderzoek starten (dit is niet meer standaard het geval). Binnen Hollander Techniek 
doen we dit ook. Hierbij wordt in kaart gebracht met welke mensen jij contact hebt gehad vanaf een aantal dagen 
voorafgaand aan het moment waarop de klachten ontstonden, maar vooral op het moment dat jij klachten kreeg. Wij 
vragen jou dit zelf in kaart te brengen conform onderstaande richtlijn. 

Bij het contactonderzoek wordt rekening gehouden met de volgende factoren: was het contact 15 minuten of langer, 
was de afstand tot andere perso(o)n(en) meer of minder dan 1,5 meter en droeg je wel/geen mondkapje. Een vluchtig 
contact (langslopen, een gesprekje bij het koffieapparaat, werken in de kantoortuin, het uitwisselen van sleutels of 
andere items etc.) is dus geen aanleiding tot het nemen van maatregelen. De kans op besmetting is klein. Per situatie 
wordt bekeken welke maatregelen het best passend zijn.

Blijf thuis en werk indien 
mogelijk thuis. 

Bel de GGD voor advies en vraag 
indien nodig een corona-test 
aan. 

Meld daarnaast z.s.m. bij P&O 
dat je klachten hebt. Indien 
nodig kunnen we een versnelde 
Corona-test laten uitvoeren. 

Blijkt uit de test dat je besmet 
bent met corona?
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LET OP! Heb je geen klachten? Is er geen reden om naar kantoor te komen? 
Kun je thuis werken? Werk dan thuis en neem geen risico! 

Zo lang je klachten houdt, mag je niet naar 
het werk komen. Het risico dat je anderen 
aansteekt is groot waardoor ook zij niet 
kunnen werken. Werk indien mogelijk thuis. 

Kun je niet thuis werken? Overleg dan met 
je teamcoach en/of P&O of er werk is dat je 
vanuit huis kunt oppakken.

Voel je je beter en heb je minimaal 24 uur geen 
klachten meer? 

BESLISBOOM WEL OF NIET (THUIS)WERKEN

Blijf thuis totdat 
je minimaal 
24 uur geen 

klachten meer 
hebt en volg dan 
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Ben je minimaal 24 uur klachtenvrij, volg dan de beslisboom op pagina 2.

NEE

JA



Heeft iemand in jouw huis-
houden last van 1 of meer 
van de volgende klachten?

• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoud-
heid, loopneus, keelpijn, niezen

• Verlies van reuk en/of smaak
• Benauwdheid
• Hoesten
• Verhoging of koorts

Ben je in nauw contact 
geweest met iemand bij 
wie corona is vastgesteld of 
heeft de GGD of de corona-
werkgroep van Hollander 
Techniek contact met je 
opgenomen om aan te 
geven dat je in contact bent 
geweest met iemand die 
positief is getest op corona? 

Je mag aan het werk maar werk 
indien mogelijk thuis

Blijf thuis en werk thuis. Je blijft in quarantaine tot 5 dagen na de dag 
waarop jouw huisgenoot voor het laatst klachten had of nadat je voor het 
laatst contact hebt gehad met een persoon die positief getest is op corona.

Kun je niet thuis werken? Neem dan contact op met je teamcoach en/of 
P&O of er werk is dat je vanuit huis kunt oppakken. 

Laat je na 5 dagen testen, ook zonder klachten. Is de uitslag negatief?

Blijf thuis en werk thuis zolang je huisgenoot klachten 
heeft. Wanneer je huisgenoot zich laat testen, blijf thuis 
totdat de uitslag bekend is. Dit is niet nodig als het gaat 
om testen zonder klachten (preventief testen).

Kun je niet thuis werken? Neem dan contact op met je 
teamcoach en/of P&O. We bespreken de aard van de 
klachten met je en de mogelijkheden qua werk zo lang 
jouw huisgenoot klachten heeft.  

Is jouw huisgenoot positief getest op corona?

Blijf thuis totdat je minimaal 24 uur geen 
klachten meer hebt
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Aanvullende maatregelen en informatie vind je op www.hollandertechniek.nl/liveblog. Houd 
deze pagina goed in de gaten. 

Voor vragen die te maken hebben met corona kun je bij je teamcoach en team P&O terecht. 
Zij kunnen je verder adviseren of doorverwijzen. Daarnaast kun je vragen, suggesties en 

opmerkingen mailen naar: werkgroepcorona@hollandertechniek.nl.

Basisregels

Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Houd je 
daarom aan onderstaande basisregels:

• Werk thuis. 
• Reinig je handen regelmatig.
• Schud geen handen met elkaar.
• Nies of hoest in je elleboog of gebruik een papieren 

zakdoek. 
• Was na het hoesten of niezen je handen. 
• Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van het digitaal 

benaderen van elkaar (telefoon/teams).

• Wanneer werk staat gepland op een locatie, zorg dan 
voor 1,5 meter afstand tijdens het uitvoeren van de 
werkzaamheden. Is dit niet mogelijk werk dan per 
keer niet langer dan 5 minuten binnen 1,5 meter van 
elkaar en draag een mondkapje of gelaatsscherm. 

• Neem pauzes gefaseerd op om te voorkomen dat we 
allemaal tegelijk pauze houden en het op bepaalde 
plekken te druk wordt. 

• Houd je werkplek zo schoon mogelijk en desinfecteer 
deze regelmatig. 

• Ga niet op vakantie naar oranje-gebieden. 
• Op onze werklocaties is een mondkapje verplicht 

wanneer je je door het kantoor verplaatst.
• Bij preventief testen (testen zonder klachten) van 

een huisgenoot, hoef je zelf niet thuis te blijven. 
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