Ziekteverschijnselen Coivd19:
Hoesten en/of benauwd
Koorts 38+
Luchtwegklachten
(Zie ook website RIVM mbt klachten)
of ZELFTEST POSITIEF

Medewerker

(vermoeden)
Besmetting*

Handelingskader (vermoeden van) besmetting Coronavirus

Ja
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normale
proces HR

Nee
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Huisarts

Zie website
GGD en/of
RIVM als je
mildere
klachten hebt

Ik word getest
op virus en/of
moet in
quarantaine

Geen klachten

Melden aan
adviseur
inzetbaarheid
Arbodienst HR

* Of ik ben in contact
geweest met iemand
bij wie vermoeden
bestaat van Corona
besmetting.

Ik kan naar
school gaan of
gaan werken

Covid 19
positief

Melden aan
adviseur
inzetbaarheid
Arbodienst HR

Student

Registratie coronabesmettingen
Neem contact
op met GGD of
Huisarts

Ik word getest
op virus en/of
moet in
quarantaine

Vrijwillige
ANONIEME
melding*

Covid 19
positief

Corona- adviezen van GGD voor
onderwijs:
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/
professionals/adviezen-coronaonderwijs/
Quarantainecheck:
https://
quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/
jouw-situatie

LET OP: specifiek GGD-advies gaat voor op
quarantainecheck!

GGD

Integrale Veiligheid

* Vrijwillig, maar van groot belang voor beheersing
van het corona virus

Rapporteert cluster
(2> in een klas) aan
GGD en crisisteam
HR

Rapporteert
aantallen aan
crisisteam HR

Contact met
betrokkene

INITIATIEF
bron- en/of
contactonderzoek

Start / einde
Subproces

Contact met
contactpersoon HR
INDIEN NODIG

Besluit

Indien laatste 3 dagen op
school geweest vragen we
je ook locatie en klas te
melden zodat we snel
kunnen reageren op een
eventueel cluster van
besmettingen

Dagelijkse
check op
meldingen

Communicatie directe
omgeving binnen HR
ALTIJD iom GGD

Contactpersoon HR
stemt communicatie
af met directeur

Informatie bij actieve communicatie in
kleine kring:
1. Student/collega is positief getest
2. Geen reden voor ongerustheid
3. Houd jezelf in de gaten
4. Klachten: Blijf thuis, laat je testen.
5. Zie proces student respectievelijk
medewerker

Grote kring:
Door CCMT

Documentatie

Informatie

Mijn persoonlijke situatie
Functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op registratie.

Meer info over jouw persoonlijke situatie als student:
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