DeSom Handelingsprotocol coronavirus
(COVID-19)
Er leven veel vragen over hoe om te gaan met het risico op besmetting met het
coronavirus. Wat doe je wel, wat doe je niet? Wat verwacht de werkgever van je? Om
daar duidelijk over te zijn heeft de Directie naar voorbeeld van de gemeente Medemblik
een handelingsprotocol vastgesteld. Als je vragen hebt, dan kun je terecht bij Alexandra
van Dorland, Eelco Swart, Marga Schipper of Peter Kuiken.
Richtlijn RIVM
We volgen de richtlijnen van het RIVM. De belangrijkste is: Was je handen regelmatig en
zorgvuldig – Bekijk de instructie handen wassen van het RIVM. Overige richtlijnen vind je
op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-overcoronavirus.
Hygiëne op kantoor
Op kantoor zijn faciliteiten voor goede hygiëne, zoals handzeep en papieren doekjes.
Maak daar goed gebruik van! WerkSaam maakt momenteel de deurklinken en
trapleuningen extra schoon.
Handen schudden
Voorlopig schudden we klanten of andere relaties geen handen. Volgens de richtlijnen
van het RIVM kan het wel, maar we zien dat veel mensen op dit moment even liever geen
handen schudden. Daarom heeft de directie besloten deze begroeting voorlopig
achterwege te laten.
Evenementen en bijeenkomsten
Volgens de richtlijnen van het RIVM is er geen reden om evenementen en bijeenkomsten
af te lassen. Voorlopig laten we geplande bijeenkomsten daarom doorgaan.
Wanneer moet je thuisblijven?
Als je in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst en gezondheidsklachten
(hoesten, kortademigheid of koorts) hebt. Of als je huisgenoot bent van een patiënt met
COVID-19. Neem in deze omstandigheden altijd contact op met je huisarts.
Blijf je thuis vanwege ziekteverschijnselen of omdat je mogelijk besmet bent met het
coronavirus? Bel je leidinggevende en bespreek je ziekmelding en of je thuiswerk kunt
verrichten.

Thuiswerken
Er kan zich een situatie voordoen waarbij (een groep) medewerkers een of meerdere
dagen niet naar kantoor mag komen. Om ervoor te zorgen dat de dienstverlening dan
zoveel mogelijk door kan gaan, vragen we alle medewerkers voorbereidingen te treffen.
Neem vanaf nu elke dag je telefoon en laptop mee naar huis en zorg dat je thuis kunt
inloggen.
Vragen
Heb je nog vragen over het handelingsprotocol of voel je je niet prettig bij bepaalde
maatregelen? Bespreek het met de MT leden. Het kan reden zijn om het protocol aan te
scherpen of te wijzigen.
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