FACTSHEET & PROTOCOL CORONAVIRUS
HET CORONAVIRUS (COVID-19-VIRUS) IN HET
KORT:
Het virus verspreidt zich door hoesten, niezen en
praten; kleine druppels met het virus die kort in de
lucht hangen en worden ingeademd.
Klachten krijg je op de 5e of 6e dag na besmetting.
Na een periode van 14 dagen ben je ‘veilig’.
Iemand kan gemiddeld 2 of 3 anderen besmetten.
Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke
mensen.

BESMETTING EN HOE TE HANDELEN:
Er is kans op besmetting als je:
In een risicogebied bent geweest (zie www.rivm.nl
of www.nederlandwereldwijd.nl voor actuele
risicogebieden).
Contact hebt gehad met een besmet persoon.
Koorts hebt (38 graden of hoger).
Kortademig bent, keelpijn, niezen, hoesten,
verstopte/loopneus hebt.
Heb je 1 of meerdere van deze klachten én kom je uit
een risicogebied of ben je in contact geweest met een
besmet persoon dan staat Wintertaling erop dat je direct
naar huis gaat.
Informeer Lonneke per mobiel en mail, ook in de avond
of in het weekend. Geef aan wat je klachten zijn, waar je
bent geweest en op welk nummer je bereikbaar bent.
Ook dien je meteen de huisarts te bellen (niet
langsgaan!) De huisarts heeft een protocol hoe je verder
moet handelen.

WINTERTALING PER 9 MAART 2020
PREVENTIE:
Als je niet ziek bent en wilt voorkomen dat je
geïnfecteerd wordt zijn er de volgende adviezen:
Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond
aan.
Was regelmatig je handen met water en zeep.
Gebruik bij hoesten papieren zakdoekjes en
gooi deze na gebruik weg.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Implementeer ‘groeten zonder aanraken’ (geen
handen schudden of ander lichamelijk contact).

PREVENTIE KANTOOR/ WERKPLEK:
Deurklinken van de vergaderkamers/
algemene toegangsdeuren en liftknoppen
worden meerdere keren per dag door
Liesbeth/ Jamila schoongemaakt.
Maak je werkplek (bureau, toetsenbord,
muis, telefoon) regelmatig schoon.
Hygiënische, natte doekjes kunnen bij
Liesbeth/ Jamila worden verkregen.
Wintertaling zal preventieve mededelingen
bij de receptie ophangen voor bezoekers.
Thuiswerken voor medewerkers die zich niet
goed voelen wordt door Wintertaling
mogelijk gemaakt.

VEEL GESTELDE VRAGEN:
Ben je de afgelopen dagen niet in een
risicogebied geweest, maar wel ziek?
Dan gelden er geen bijzondere maatregelen
en kom je weer werken als je je beter voelt.
Mag ik op vakantie naar een risicogebied?
Graag je leidinggevende hierover
informeren. Dit heeft consequenties bij
terugkeer op je werkplek. Ook raden we je
aan om het reisadvies van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken in de gaten te houden.
Mag ik een dienstreis* maken naar een
risicogebied? Dit is niet toegestaan.
Een lijst met veel gestelde vragen is terug te
vinden op: www.rivm.nl/coronavirus/covid19/vragen-antwoorden
*Reis in het kader van je werk

