
19 juli 2022 
 
 
 
Beste bewoners, ouders, broers en zussen  
 
 
 
Op verzoek van Jolanda geven we jullie hierbij informatie over het nieuwe beleid voor teamleden van 
ASVZ om corona tegen te gaan, nu de besmettingscijfers weer oplopen. Olivier volgt dit beleid. 
Het beleid is weergegeven in bijgaande stroomschema’s. 
 
Het komt op het volgende neer: 
 
Teamleden doen een zelftest bij klachten, of als ze in aanraking zijn geweest met iemand die corona 
heeft. 
Als ze met iemand met corona in aanraking zijn geweest, mogen ze werken maar dragen dan wel een 
mondkapje en handschoenen.  
Bij een negatieve zelftest volgt een PCR-test maar tussendoor mag men wel werken met mondkapje 
en handschoenen. 
Uiteraard blijft men na een positieve zelftest of een positieve PCR-test thuis en volgt de regels zoals 
die altijd al gelden. 
 
Hygiëne regels blijven: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, 
afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, 
testen bij klachten en bij een positieve test in quarantaine. 
 
Tot zover.  
Bij vragen: neem contact op met het team. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens bestuur Stichting Olivier en namens Jolanda, 
 
 
 
Gijs 



Heb je een loop- of snotneus met eventueel niezen, kuchje of keelpijn?

Heb je deze klachten vaker omdat je bekend bent met 
hooikoorts en/of astma?

Heeft iemand thuis koorts, benauwdheid of corona?

Heb je koorts, hoest je en/of heb je verlies van 
reuk of smaak? Heb je koorts?

Heeft iemand thuis koorts, benauwdheid of
corona?

Hoest je of heb je verlies 
van reuk/smaak?

Heb je vaker deze klachten omdat je bekend bent 
met hooikoorts en/of astma?Je mag werken

Je mag werken

Je mag werken, maar draag een 
mondneusmasker type IIR en handschoenen tot 
en met de 5e dag na blootstelling. 

Bij klachten: Doe een zelftest. Als de zelftest 
negatief is, doe dan een PCR test bij de GGD. 
Een testafspraak bij de GGD kun je maken op 
Coronatest.nl of bel naar 0800-1202.

Bij een positieve zelftest of koorts blijf je thuis. De 
uren registreer je in OWS als bijzonder verlof 
corona. Tenzij je te ziek bent om te werken. Dan 
meld je je ziek.

*PCR-test negatief: Werken met 
mondneusmasker type IIR en handschoenen 
tot en met 5e dag na blootstelling én de 
algemene hygiënemaatregelen navolgen.

*PCR-test positief: Thuisblijven tot minimaal 5 dagen na de start van de 
symptomen én 48 uur koortsvrij én tenminste 24 uur symptoomvrij zijn, 
tenzij de GGD anders adviseert over de 5 dagen thuisblijven en volg dit 
stappenplan
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Tip: Ben je in afwachting van de testuitslag? Maak dan alvast 
voor jezelf een lijstje met alle mensen waarmee je in contact 
bent geweest 2 dagen voor de start van je klachten

Vragen?

Raadpleeg voor meer vragen de lijst met 
veelgestelde vragen. Geen antwoord gevonden op 
je vraag? Stel je vraag aan je leidinggevende of mail 
je vraag naar coronavirus@asvz.nl

7 juli 2022
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Gezondheidsklachten: ga je wel of niet 
aan het werk?
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https://bij.asvz.nl/nieuws/Documents/Stappenplan%20-%20Medewerker%20positief%20getest.pdf
https://bij.asvz.nl/corona/Paginas/veelgestelde-vragen.aspx


Zorgmedewerker zonder klachten
mogelijk besmet met COVID-19

Door nauw contact met 
positief geteste collega, 
cliënt, huisgenoot of 
overig nauw contact

Vragen?
Raadpleeg voor meer vragen de lijst met veelgestelde vragen
Geen antwoord gevonden op je vraag? Stel je vraag aan je 
leidinggevende of mail je vraag
naar coronavirus@asvz.nl

Geen gezondheidsklachten, mogelijk besmet: 

ga je wel of niet aan het werk?

7 juli 2021

Naar het werk met 

mondneusmasker type 

IIR en handschoenen 

voor de duur van 5 

dagen. Ontstaan er 

klachten? Volg dan dit 

stroomschema

https://bij.asvz.nl/corona/Paginas/veelgestelde-vragen.aspx
https://bij.asvz.nl/nieuws/Documents/Stroomschema%20-%20Inzet%20en%20testbeleid%20zorgmedewerkers.pdf
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