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Protocol Coronavirus 
 

Inleiding 
Als organisatie vindt 65plus het belangrijk om u als uitzendkracht te informeren over het coronavirus 
doormiddel van een protocol. Het kan zijn dat de opdrachtgever waar u werkt een eigen protocol heeft. 
In dat geval is het protocol van de opdrachtgever leidend. Ons motto is: zorg voor een goede hygiëne, 
raak niet in paniek en geniet van de dagelijkse bezigheden.  
 
Middels dit protocol willen wij u informeren over de maatregelen die wij treffen als organisatie en wat u 
zelf kunt doen. Heeft u griepverschijnselen? Meld u ziek bij uw opdrachtgever(s) en bij het regiokantoor 
van 65plus waar u contact mee heeft en geef aan dat het (mogelijk) om het coronavirus gaat, zodat wij 
ook passende maatregelen kunnen nemen. Meer over wat te doen bij griepverschijnselen, leest u 
verderop in dit protocol. 
 
Welke maatregelen treffen we bij 65plus om besmetting te verkleinen? 

• Het is verboden om handen te schudden met cliënten, medewerkers en/of opdrachtgevers.  

• Was vaak uw handen met water en (desinfecterende)zeep. Droog uw handen met een papieren 
handdoekje of een keukenrol. Gooi het papier daarna meteen in de vuilnisbak. 

• Voorkom contact met personen die griepverschijnselen hebben.  

• Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan. 

• Gebruik een papieren zakdoekje of een ander papiertje om in te hoesten of te niezen. Gooi het 
papiertje daarna meteen in de vuilnisbak. 

• Maak regelmatig schoon. Maak harde oppervlakken en voorwerpen zoals keukenapparatuur en 
deurklinken regelmatig schoon. Doe dit met een normaal schoonmaakproduct en wegwerp 
schoonmaakdoekjes. 

• Luister radio, kijk tv en lees de (online)krant. Via deze media krijgt u informatie over wat u 
verder moet en kunt doen om besmetting te voorkomen. 

• Maak voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoon en ventileer woon-, werk- en 
slaapruimten. 

 
Wat te doen bij (milde) klachten? 

• Heeft u milde klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts dan dient u thuis te 
blijven. Bellen met de huisarts is alleen nodig indien de klachten verergeren.  

• Indien een partner en/of huisgenoot koorts heeft, dienen alle gezinsleden/huisgenoten thuis te 
blijven.  

• Medewerkers die hart- en longaandoeningen of een zwak afweersysteem hebben vallen in een 
risicocategorie. Hetgeen betekent dat bij hen de verschijnselen meer impact kunnen hebben 
op het fysieke gestel. Deze medewerkers dienen ‘extra’ alert te zijn op symptomen en bij de 
eerste melding van het virus bij hen op de vestiging thuis te blijven. 
 

Wat te doen bij griepverschijnselen? 

• Er dient onverwijld melding gemaakt te worden bij de opdrachtgever(s) en het regiokantoor van 
Uitzendbureau 65plus waar u ingeschreven bent, zodra u griepverschijnselen ervaart. Dit dient 
telefonisch te gebeuren.  

• Heeft u griepverschijnselen die verergeren, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Ga 
niet naar het spreekuur van de huisarts in verband met mogelijke besmetting van mensen in de 
wachtkamer. Dit geldt ook als u contact heeft gehad met andere personen waarbij het 
coronavirus is geconstateerd (en u zelf nog niet ziek bent).  

• De huisarts bepaalt dan in overleg met de plaatselijke GGD of onderzoek nodig is en op welke 
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manier dit wordt uitgevoerd. 

• Meld u ziek bij uw opdrachtgever(s) en Uitzendbureau 65plus en geef aan dat het (mogelijk) om 
het coronavirus gaat zodat wij ook passende maatregelen kunnen nemen. 

• Blijf daarna thuis en blijf zo veel mogelijk uit de buurt van anderen. De huisarts bepaalt óf en zo 
ja, hoe lang u thuis moet blijven. 

• Lever, nadat de huisarts heeft verklaard dat u weer aan het werk kan, ook de verklaring in bij uw 
opdrachtgever(s) en Uitzendbureau 65plus. 

 

U heeft griep: voorkom besmetting van anderen! 

• Als u ziek bent én al het bovenstaande is/wordt gevolgd, zorg dan dat u zo min mogelijk 
contact heeft met andere personen. 

• Ga niet naar het werk totdat de symptomen volledig verdwenen zijn. Onderhoud contact met 
uw opdrachtgever(s) en Uitzendbureau 65plus over de voortgang en verwachte duur van uw 
herstel. 

 
Wat te doen als een familielid besmet raakt? 

Uitzendkrachten die een zieke partner of huisgenoten hebben waarbij het coronavirus is vastgesteld, 

dienen thuis te blijven en de huisarts te raadplegen en instructies op te volgen van de huisarts/GGD.  

 
Hoe communiceren wij met u? 

• Communicatie, of informatieverschaffing over het coronavirus zal via Mijn 65plus, e-mail en 
onze website verlopen. 

 
Meer informatie? 

Mocht u meer willen weten over het virus, kijk dan op de website van het RIVM: www.rivm.nl De 

richtlijnen van het RIVM zijn vooralsnog leidend voor hoe Uitzendbureau 65plus met de virusuitbraak 

omgaat. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon 

van Uitzendbureau 65plus. Kijk op onze website voor het contactformulier en onze contactgegevens:  

www.65plus.nl/contact   

http://www.rivm.nl/
http://www.65plus.nl/contact

