Geval van een werknemer die op het werk koorts + hoest + ademhalingsmoeilijkheden vertoont
Ondersteuning voor de medewerker :

●

Houdt de werknemer in een geïsoleerde ruimte

●

Beperk het contact met de persoon, maar zorg voor zijn / haar gezondheid

●

●
●

• Verbied hem om naar de medische dienst te gaan

• Voorzie verplegend personeel en zieke medewerker van maskers (FFP2 voor 1e en chirurgisch masker voor 2e)

Neem telefonisch contact op met de huisarts

• Als er geen antwoord is bel eventueel de bedrijfsarts of een arts van hoofdkantoor (zie hieronder)

Breng het management op de hoogte
Stuur hem/haar naar huis (eigen auto, taxi etc)

• vermijd het openbaar vervoer en adviseer hem om contact op te nemen met zijn huisarts

Identificeer alle mensen waarmee hij/zij contact heeft gehad
“Direct contact binnen 1 meter tijdens hoesten, niezen of praten in de afwezigheid van beschermende maatregelen”
●

• Bron : http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html

Volg de aanbevelingen van regionale en nationale gezondheidsinstanties (RIVM):
•
•
•
•

Maak een lijst van met wie contact is geweest
Denk aan de hygiënevoorschriften (slide 1)
Laat de mensen die contact zijn geweest twee keer per dag hun temperatuur opnemen
Vraag dat deze medewerker de huisarts of alarmcentrale belt als symptomen (koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden) optreden.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk in contact te komen met een centrale bedrijfsarts te krijgen:
T: ……

SHEET 2 - MANAGEMENT OF AN EMPLOYEE WITH SYMPTOMS AND
CONTACTS WITH OTHER EMPLOYEES
Case of an employee who presents fever + cough + breathing difficulties at work
Support for the employee :

● Confine the employee in an isolated room

• Prohibit him from going to the site medical service

● Limit contact with the person but take care of his/her health

• Nursing staff and sick employee with mask (FFP2 for the 1st and surgical mask for the 2nd )

● Call emergency health phone (in France 15)

• If there is no answer, doctor from Head office or the employee or the mutual fund

● Notify hierarchy
● Send him/her to home (own car, taxi, etc.)

• Avoiding public transport and advise him to get in touch with his doctor

Identification of cases with contact

● “Direct contact within 1 meter during coughing, sneezing or arguing in the absence of protective measures”
• Source : http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html

● Follow the recommendations of Regional & national Health Agencies:
•
•
•
•

Make a list of cases with contact
Recall the rules of hygiene.
Recommend the self-test of their temperature twice a day.
Request that this contact employee call emergency health phone if symptoms (fever, cough, difficulty breathing) appear.

In case of particular situation, it’s possible to contact an doctor at Head Office:

● T: ….

