
De uitbraak van het coronavirus veroorzaakt wereldwijd 

een enorme ontwrichting van het leven. Veel werkgevers en 

werknemers hebben vragen over het virus in relatie tot het werk 

en de rol van arbodiensten.

Q&A coronavirus: de arbodienst

Coronavirus en uw organisatie
Hoe kunt u uw organisatie voorbereiden? Om de continuïteit van uw organisatie 
te waarborgen en regie in eigen handen te houden is het verstandig op de 
hoogte te zijn van feiten en preventieve maatregelen. Hierna volgt een aantal 
aanbevelingen voor werkgevers en werknemers. De informatie is gebaseerd op 
informatie van onder andere het RIVM en de Rijksoverheid. 

Voor de meest actuele informatie over het coronavirus adviseren wij  om de 
website van het RIVM te raadplegen. Of telefonisch contact op te nemen met 
het RIVM via 0800-1351.

Feiten 

•  Het virus verspreidt 
zich vooral via hoest- en 
niesdruppeltjes die kort  
in de lucht hangen. 

•  De belangrijkste 
symptomen zijn koorts 
met daarbij luchtweg-
klachten zoals hoesten, 
kortademigheid en 
longontsteking. 

https://www.rivm.nl
https://www.rivm.nl


Wat kan ik als werkgever doen? 
Wijs werknemers op hygiëne maatregelen die zij dienen te treffen  
(zie preventie). 

Let er op dat iedereen deze maatregelen opvolgt en spreek elkaar  
hier op aan. 

Zorg dat er voldoende water en zeep beschikbaar is. 

Zorg voor voldoende tissues op de werkplek.

Maak regelmatig schoon (denk aan deurklinken, lichtknoppen, 
trapleuningen, toetsenborden en computermuizen). 

Overweeg om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren. Hiermee 
wordt handen schudden en ander direct fysiek contact tussen mensen 
vermeden en het risico op overdracht via de handen aanzienlijk 
verminderd. Communiceer dit beleid aan werknemers, klanten en 
bezoekers.

Adviseer werknemers die (milde) griep klachten en hoestklachten hebben 
om sneller dan normaal telefonisch contact op te nemen met de huisarts 
en met u als werkgever. Samen kunt u dan beslissen of het verstandig is 
naar het werk te komen dan wel eerst de huisarts te raadplegen. 

Ligt uw organisatie in een risico gebied? Dan is het verstandig dat 
werknemers met griep klachten en hoestklachten thuis blijven en zo 
mogelijk thuis werken. Ligt uw organisatie niet in een risicogebied dan is 
de kans op een besmetting zeer klein, maar besmettingen kunnen niet 
uitgesloten worden zonder onderzoek. 

Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil 
komen te liggen. Maak een noodplan waarbij uw organisatie kan blijven 
functioneren als: 
•  Er veel werknemers door ziekte niet kunnen werken of niet naar  

het bedrijf kunnen komen. 
•  Uw organisatie in een quarantaine gebied komt te liggen waarbij  

er geen personeel naar uw organisatie kan komen.

Andere vragen
Heeft u vragen aan de arbodienst met betrekking tot het coronavirus?  
Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. We wensen u en uw  
werknemers veel gezondheid toe.

Van Heuven Goedhartlaan 935
1181 LD Amstelveen
Postbus 707
1180 AS Amstelveen

(020) 8000 557

info@meijersvitaal.nl
meijersvitaal.nl

Wanneer contact 
met de huisarts? 
Bij koorts, luchtwegklachten en als 
u de afgelopen 14 dagen in een van 
de volgende gebieden bent geweest: 
China, Singapore, Zuid-Korea, Iran  
en De Noord-Italiaanse provincies.

Preventie 

Wat kan ik doen om verspreiding  
van het coronavirus te voorkomen? 
• Was handen regelmatig met  

zeep en water. 
• Hoest en nies in de binnenkant 

van uw elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes  

of tissues en gebruik deze  
slechts één maal.

Interessante links

Op deze kaart staan de  
geregistreerde corona-infecties 
wereldwijd (door Johns Hopkins 
CSSE)

Link naar reisadvies van de  
overheid

De Rijksoverheid over het 
coronavirus

Veelgestelde vragen

Voor   werknemers en werkgevers

https://meijersvitaal.nl
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

