
Een overzicht van de maatregelen (16 maart 2022)  
 
Laat je testen bij klachten 
Heb je klachten (hoesten, verkoudheid of koorts)? Blijf thuis en doe een zelftest. Bij een positieve 
uitslag laat je je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. Blijf thuis tot je de testuitslag 
weet.  

Is je testuitslag positief? Blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.  

Is je testuitslag negatief? Dan kun je weer gaan werken. 
 
- Ook als iemand in je huishouden benauwd is of koorts heeft, moet je thuisblijven tot de testuitslag 
van je huisgenoot bekend is. Heeft je huisgenoot corona? Dan gaat hij/zij in isolatie en blijf jij en je 
andere huisgenoten (gevaccineerden en ongevaccineerden) in quarantaine. 

Let op: Heb je een boosterprik van minimaal een week oud of heb je korter dan 8 weken geleden 
corona gehad? Dan hoef je niet meer in quarantaine na een nauw contact met iemand die besmet is. 
Heb je zelf klachten? Dan blijf je wel thuis en laat je je testen bij de GGD.  

Ben je positief getest? Dan ga je in isolatie gedurende 5 dagen. Als je na 5 dagen gedurende 24 uur 
geen klachten meer hebt, is de isolatieperiode voorbij.  

Overige basisadviezen  
Handen schudden doen we niet meer. Was vaak je handen, hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Zorg voor voldoende frisse lucht.  

We hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar. Dus collega’s die zijn komen werken maar één van 
de bovenstaande klachten hebben, worden door hun leidinggevende naar huis gestuurd. Het is 
belangrijk je te (laten) testen: je kunt weer gaan werken als de testuitslag bekend is en de resultaten 
hiervan aangeven dat je geen corona hebt.  
 
Gedetacheerde medewerkers en medewerkers die bij klanten op locatie werken, volgen de regels 
van de klant/inlener en natuurlijk ook het advies van het RIVM. 
  
Weer aan het werk 
Ben je weer volledig hersteld? Of is je thuissituatie veranderd en kun je weer aan de slag? Meld je 
dan bij je leidinggevende of consulent en ga weer aan het werk. Let op: de voorwaarde is natuurlijk 
wel dat je GEEN klachten hebt (hoesten, verkoudheid of koorts (meer dan 38 graden)) en dat 
niemand anders in je huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft.  
 
Medisch mondmasker in groepsvervoer 
De verplichting voor het dragen van (medische) mondkapjes vervalt vanaf 23 maart aanstaande. Net 
zoals in het openbaar vervoer. Als iemand een mondkapje wil dragen, kan dat natuurlijk altijd. 
 
Mondkapjes bij IBN  
Mondkapjes zijn niet meer verplicht. Wil je een mondkapje dragen, dan mag dat uiteraard wel.  

 


