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Datum: 23-04-2020 
 
 
Symptomen nieuw coronavirus (COVID-19) 
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook 
wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 
veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. 
 

Risico gebieden en besmetting 

 

Toegang tot werklocaties van Sight Landscaping is niet toegestaan voor personen met één van de 

volgende kenmerken: 

 griepachtige verschijnselen zoals hoofdpijn, keelpijn, hoesten, spierpijn, koorts en 
ademhalingsproblemen (denk aan hoesten of kortademigheid) 

 direct contact hebben gehad met een positief geteste COVID-19 persoon in de laatste 14 dagen.  
 
Binnen Sight Landscaping willen wij jullie erop wijzen dat afreizen naar de risico gebieden niet gewenst is en dat 
dit op je eigen risico is. Dat wil zeggen dat wij als werkgevers in principe geen verplichting tot doorbetaling van 
het salaris hebben wanneer je vrijwillig afreist naar één van de risicogebieden en hierna ziekt wordt.  
Mocht je ziek worden zonder één van deze gebieden bezocht te hebben dan is uiteraard met behoud van 
salaris. 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan welke gebieden onder de risicogebieden vallen, controleer 
daarom altijd als je gaat reizen of dit gebied hieronder valt. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen 
 

Voorkomen van  verspreiding  

De voornaamste maatregelen die je zelf kan nemen zijn: 

 Was je handen regelmatig 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

 Gebruik papieren zakdoekjes 

 Raak je gezicht, neus en je ogen zo min mogelijk aan 

 Geen handen schudden 

 Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt 

 

Maatregelen vanuit de overheid tot en met 19 mei. 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk 

thuisblijven) gelden vooralsnog tot en met 19 mei. Alleen het verbod op evenementen met een meld- en 

vergunningsplicht geldt tot 1 september. 

 

Blijf zo veel mogelijk thuis 

 Blijf zoveel mogelijk thuis.  
o ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)  
o houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar 

 Ga alleen naar buiten als dat nodig is 
o voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor 

een ander te doen  

 Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid. 
o Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt. 

 Als u naar buiten gaat, houd dan tenminste 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd 
gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar). 

 Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet 1,5 meter afstand tot elkaar houden, kan worden 
opgetreden. 

 Voor mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen gelden andere afspraken, heeft je 
partner een cruciaal beroep, bespreek dit dan met je leidinggevende.  

 
Geldigheid 
In de week voor 19 mei worden de maatregelen heroverwogen. Houd er daarom rekening mee dat ook na 19 
mei nog bepaalde maatregelen kunnen gelden. 
 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
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Gezinsquarantaine 
Wanneer eindigt gezinsquarantaine? 
Wacht tot iedereen in huis 24 uur lang geen verkoudheidsklachten meer heeft. Als iedereen 24 uur vrij is van 
klachten als neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid, dan mag je weer naar 
buiten. 
 
Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen? 
Mensen in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven alleen thuis als zij 
zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben. 
 
Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik nog wel boodschappen doen en de hond uitlaten? 
Nee, blijf thuis als je klachten hebt. Ga niet naar buiten, ook niet om boodschappen te doen of de hond uit te 
laten. Dat moet je aan iemand anders vragen en 1,5 meter afstand bewaren.   
 
Kinderen 
De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te doen, zeker met kleine kinderen. Zorg er wel voor 
dat u met andere personen van buíten uw gezin 1,5 meter afstand houdt. 
Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen tot en met 12 jaar kunnen buiten spelen met 
elkaar, maar vermijd groepen. Ouders die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 

 

Handen wassen 

Was je handen zorgvuldig! 
 
Volg tijdens het handen wassen de volgende stappen: 

 Maak je handen goed nat. 

 Neem wat vloeibare zeep uit een pompje. 

 Wrijf de handen lang genoeg over elkaar, zorg dat de boven- en onderkant goed bedekt zijn met zeep. 

 Wrijf hierbij goed alle vingertoppen in. 

 Wrijf ook tussen de vingers. 

 Neem ook de polsen mee. 

 Spoel de zeep zorgvuldig af met stromend water. 

 Droog je handen goed af, vergeet hierbij niet de huid tussen de vingers. 
 
Bij het drogen van de handen kunnen er ziekteverwekkers op de handdoek komen. Doe stoffen handdoeken 
regelmatig in de was of gebruikt papieren doekjes om je handen te drogen.  
 

Wil je op de hoogte blijven kijk dan op we website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

op  https://www.rivm.nl/  en https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

https://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

