HANDELINGSKADER CORONAVIRUS
Student/
medewerker

Ik heb geen gezondheidsklachten
maar ben wel in nauw contact
(langer dan 15 minuten binnen 1,5
meter )geweest met iemand die
(vermoedelijk) besmet is met het
Coronavirus.

Ja

Ik heb gezondheidsklachten die kunnen
wijzen op Corona

Ik kom uit een risicogebied
(code rood/oranje) maar
heb geen gezondheidsklachten

Ja

Ja

Ook al ben je gevaccineerd of geboosterd, doe altijd de check op
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie om te kijken welke stappen jij in jouw situatie moet nemen. Bijvoorbeeld: wel of niet laten testen bij de GGD,
wel of niet in quarantaine.

SLB’er of
leidinggevende

Directeur
Academie,
Staf,
Services

Adviseur
Veiligheid

Stemt af met GGD en
betrokken directeur(en)

Positief
getest

NOTEREN GEGEVENS (VERMELD GEEN PERSOONSGEGEVENS!):

Bij student:
SLB’er informeert
academiedirecteur
en academiemanager

Neemt contact op met de
Adviseur Veiligheid in geval
van een zogenoemd cluster, 3
besmettingen of meer in 1 groep
via daan.vandentillaar@han.nl

Student: onderstaande naar SLB’er mailen. Medewerker:
onderstaande naar leidinggevende mailen en -indien ziekook receptie mailen.

- Datum
- Wanneer was je eerste
ziektedag?

Geen
besmettingsgevaar
Geen verdere
actie nodig

Legt alleen
informatie
conform dit
proces vast

- Ben je in besmettelijke periode (48 uur
voorafgaand aan 1e ziektedag tot en
met minimaal 7 dagen na de 1e ziektedag én 24 uur klachtenvrij ) op de
HAN geweest?

Wel
besmettingsgevaar
Een algemene brief wordt
verspreid in de groep
waar een besmetting
heeft plaatsgevonden.

Informeert CMT
en schaalt op
indien nodig

Functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op registratie. Deze registratie wordt na 14 dagen vernietigd.

Bij medewerker:
leidinggevende
informeert directeur

De GGD voert momenteel geen bron- en contactonderzoek
uit. Daarom verzoeken we jou om iedereen met wie je in nauw
contact bent geweest (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter)
zelf te informeren. Het is echt belangrijk dat je dat doet om
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Verwijs
deze mensen naar www.lci.rivm.nl/leefregels. Hier staan informatiebrieven voor huisgenoten en nauwe contacten die wel of
niet immuun (beschermd) zijn. In deze brieven staat of iemand in
quarantaine moet en welke regels er in zijn/haar situatie gelden.
Op deze website vind je ook gedetailleerde informatie over hoe
je zelf kunt handelen in de situatie dat je positief getest bent.
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