
Datum: dd-mm-jj 
Reken vanaf de testdatum. 
Rekendatum = testdatum

Wat was de eerste dag met klachten? Wanneer was de testdatum?  

Stappenplan voor bedrijven
Eén of meer medewerkers hebben corona, 
wat moet ik doen?  

1. Bereken de start van de besmettelijke periode van 
de positief geteste persoon. 

2. Ga na met wie de positief geteste persoon in 
contact is geweest tijdens de besmettelijke periode.  

3. Tref maatregelen en neem contact op met een 
medewerker van bron-en contactonderzoek van  
GGD Fryslân, via 088 22 99 333. 

4. Informeer de bedrijfsarts en of arbodienst. 
5. Bereid uzelf en uw medewerkers voor op media-

aandacht en persvragen. 
6. Informeer de overige betrokken zoals 

toeleveranciers, uitzendbureau en andere relaties. 
7. Neem zo nodig maatregelen om de werkvloer 

veiliger te maken. 

Had de positief geteste persoon klachten? Hoofdpijn, 
koorts, verkoudheid, hoesten, buikpijn, vermoeid, geurverlies, 

smaakverlies, diarree, griepgevoel of keelpijn?

Datum: dd-mm-jj 
Reken vanaf twee dagen voor de datum.

Rekendatum = dd-mm-jj - 2 dagen

Stap 2  Bepaal nauwe contacten

Stap 1  Bepaal de rekendatum

Nee

Is de positief geteste persoon sinds de rekendatum  
(uitkomst stap 1) op het werk geweest? Nee

Er is geen verhoogd risico op 
besmetting. Er is geen sprake van 

quarantainemaatregelen.
Ga naar stap 4

Bepaal met wie de positief getest  
persoon langer dan 15 minuten in een  

ruimte is geweest.

Was er tijdens het contact 
geen 1,5 meter afstand tot 
de positief getest persoon? 

Dan zijn deze personen  
nauwe contacten.

Was er tijdens het contact 
1,5 meter afstand tot de 

positief getest persoon? Dan 
zijn deze personen  

niet-nauwe contacten.

Is het niet duidelijk met wie de positief 
getest persoon precies langer dan 15 
minuten was en of dat het contact binnen 
1,5 meter is geweest? Kies dan voor 
veiligheid en beschouw een hele groep/
afdeling als nauw contact.  

Ja

Ja

Let op de privacy van medewerkers. Hebt u zicht op welke medewerkers bezwaar hebben tegen het delen van 
gegevens met GGD Fryslân in het kader van bron- en contactonderzoek? Houd hier rekening mee. De Autoriteit 
Persoonsgegevens geeft informatie over de verwerking van ziektegegevens en corona op de werkvloer.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/corona-op-de-werkvloer


Neem contact op met GGD Fryslân en neem (in overleg) de volgende maatregelen: 

• Neem een besluit over (tijdelijke) sluiting van afdeling of bedrijf. 
• Informeer de nauwe contacten van stap 2 (gebruik hiervoor de brieven van het RIVM). 
• Informeer de niet-nauwe contacten van stap 2 (gebruik hiervoor de brieven van het RIVM). 
• Informeer de medewerkers van de andere shifts/afdelingen/rest van het bedrijf. 
• Vraag het dossiernummer van de positief geteste medewerker aan de medewerker zelf of aan GGD Fryslân. 
• Adviseer de contacten van stap 2 met klachten zich zo snel mogelijk te laten testen. Bij het maken van deze 

testafspraak, gebruikt men het dossiernummer van de positief geteste medewerker. 

Nauwe contacten (zie stap 2) 

• Wanneer was het laatste contact tussen de nauwe contacten en de positief geteste persoon?  
• dd-mm-jj. De quarantaineperiode start een dag later.  
• De nauwe contacten gaan 10 dagen in quarantaine = strikt thuisblijven. Zij hebben een verhoogd risico op 

besmetting. 
• Deel het dossiernummer met de nauwe contacten van stap 2.
• Nauwe contacten kunnen zich direct laten testen, maar testen ook altijd op of na de 5e quarantaine-dag*. 

Is de 5e dag test negatief? Dan stopt de quarantaine. 

Niet-nauwe contacten (zie stap 2) 

• Wanneer was het laatste contact tussen de niet-nauwe contacten en de positief geteste persoon? dd-mm-jj. 
De dag erna is dag 1. 

• Deel het dossiernummer met de niet nauwe contacten van stap 2. 

• Adviseer de niet-nauwe contacten op de 5e dag te testen.* 

*Alle contacten kunnen ervoor kiezen zich al eerder dan de 5e dag te laten testen. Maar test in elk geval op de  
5e (quarantaine)dag. Het twee keer testen heeft geen invloed op de quarantaineduur, die blijft minimaal 5 dagen.

Stap 3  Neem maatregelen

Stap 4  Informeer de bedrijfsarts en/of arbodienst

Stap 5  Houd rekening met media-aandacht

Stap 6  Informeer overige betrokkenen

Bekijk de leefregels en informatiebrieven van het RIVM voor positief geteste personen, huisgenoten, 
nauwe contacten en overige contacten. Er zijn eenvoudige taal-versies met afbeeldingen en brieven in 
andere talen beschikbaar. Bovenaan de pagina kunt u de andere doelgroepen (zoals huisgenoten) kiezen. 
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Stap 7  Maak de werkvloer zo veilig mogelijk

Evalueer (met uw kwaliteitsmedewerker en/of de arbodienst) de huidige beschermingsmaatregelen tegen 
corona en verbeter deze waar nodig. Evalueer of de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) up-to-date is 
met een aanvulling op corona. 

Bereid uzelf en uw medewerkers voor op persvragen. Neem contact met ons op als u communicatieadvies wilt.  

De meest actuele informatie over corona vindt u op www.ggdfryslan.nl/coronavirus. Hebt u vragen of wilt 
u even overleggen? Onze collega’s van bron- en contactonderzoek zijn bereikbaar via 088 22 99 333. 

Bijvoorbeeld toeleveranciers, het uitzendbureau en andere relaties. Gebruik hiervoor de RIVM brieven.

https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatie-thuis
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient
https://lci.rivm.nl/covid-19-thuis
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/leefregels

