Beste collega,
Sinds 25 januari gelden er versoepelde regels waardoor de maatschappij gelukkig weer wat meer in beweging komt. Daar zijn
we allemaal blij mee; in privé weer naar een sportwedstrijd en uit eten gaan is toch een stuk prettiger. Ook voor jouw werk en
ons bedrijf betekent dit goed nieuws. Met de versoepelde quarantaineregels kunnen we met meer collega’s de klussen klaren.
Hierdoor kunnen we onze klanten beter van dienst zijn en zorgen dat de werkdruk verlaagt.

Maar hoe zit dat nou precies met die quarantaineregels? Wanneer moet je nog in quarantaine en wanneer niet?
Onderstaand hebben we daarom een overzichtje gemaakt hoe het zit:

Situatie 1: Ben je positief getest op corona?
Dan ga je altijd thuis in isolatie. Van de GGD hoor je hoe lang dat
duurt en wat de regels zijn.

Situatie 2: Heb je nauw contact gehad met een besmet persoon?

Heb je nauw contact gehad met een huisgenoot of een persoon
met corona? Dan gelden de volgende regels:
Heb je klachten?
Blijf thuis en doe altijd een coronatest. Ook als je volledig
gevaccineerd bent, een boosterprik hebt gehad, of eerder
corona hebt gehad. Het kan een zelftest of een test bij
de GGD zijn. Wanneer de test negatief is kun je weer werken.
Heb je geen klachten?
Je kunt werken wanneer je in de afgelopen 8 weken positief
getest bent of wanneer je meer dan 1 week geleden een
boostervaccinatie gehad.
Heb je geen klachten maar ben je niet in de afgelopen 8
weken positief getest of heb je niet meer dan 1 week
geleden een boostervaccinatie gehad?
Je gaat in quarantaine. Als je geen klachten krijgt, dan test
je na 5 dagen. Als de test negatief is, kun je weer werken.

Wanneer je komt werken gelden
de volgende regels:
Elke dag doe je een zelftest voordat je
aan het werk gaat, wij stellen de testen
gratis ter beschikking.
Op dag 5 na het nauwe contact met
de besmette persoon laat je je testen
bij de GGD.
Wij zorgen voor mondneusmaskers
op het werk.
We houden allemaal zo goed
mogelijk 1,5 meter afstand op de

Situatie 3: Heb je een essentieel beroep?		

werkplek.
We zorgen voor goede ventilatie op

Een essentieel beroep is een beroep dat wij samen met de OR/persneelsvertegenwoordiging hebben vastgesteld. Als dat voor jou van toepassing
is dan maakt het niet uit of je een boostervaccinatie hebt gehad en/of in
de afgelopen 8 weken positief getest bent. Je mag dan werken.
Je blijft de keuze houden om toch in quarantaine te gaan.

de werkplek.
Krijg je klachten, dan ga je direct
naar huis en in quarantaine.
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