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Eiwerk Coronaprotocol bijgewerkt 

 

De maatregelen zijn afgeleid uit het Rapport Covid 19,  Algemene maatregelen en Richtlijn 2. 

GGZ en Corona richtlijn/GGZ standaarden. Bij de ingang van Eiwerk hangt een samenvatting 

van actuele Eiwerk maatregelen en samenvatting geldend corona protocol. 

 

Inhoud 

 Algemene maatregelen volgens RIVM Protocol   

 Maatregelen ter voorkoming van besmetting binnen Eiwerk  

 Coronamaatregelen voor deelnemers en professionals en privacy 

 

Algemene maatregelen via RIVM protocol 

Wereldwijd is er sprake van een uitbraak van het Covid19/Covid20/Coronavirus. De 

incubatietijd van het virus is voor zover bekend 2 tot 14 dagen. De periode waarin men 

daadwerkelijk besmettelijk is, is nog deels onbekend. Er wordt verondersteld dat de periode 

van besmettelijkheid zolang duurt als het virus aantoonbaar is of dat er symptomen zijn. Het 

aantonen van het virus door een test, kan overlappen met de tijd dat iemand daadwerkelijk 

symptomen heeft/ziek is, of verschillen. 

Bij face-to-face-contact is het toepassen van de regels ter voorkoming van besmetting erg 

belangrijk. Stem indien nodig telkens af of het face-to-face contact die dag kan doorgaan, 

volgens geldende adviezen en maatregelen RIVM. Blijf samen met de deelnemer proactief 

en monitor en volg deze algemene richtlijnen: 

Maatregelen ter voorkoming van besmetting binnen Eiwerk  

NB! Volg het corona protocol, actueel in het hybride document met aanpassingen. 
Enkele uitgangspunten: 
 

 Altijd waar mogelijk 1,5 meter afstand houden bij Eiwerk! 
Hier zijn de ruimtes op ingericht momenteel en fysieke aanwijzingen voor aanwezig. 

 Deelnemers, medewerkers en docenten komen alleen bij Eiwerk als er geen Covid19 
klachten/symptomen zijn. Dat houdt ook in dat een deelnemer/medewerker/docent 
weggestuurd kan worden als hoesten, niezen of koorts ontwikkeld wordt gedurende 
verblijf bij Eiwerk.  

 Bij binnenkomst worden de gezondheidsvragen gesteld, en optioneel kan 
temperatuur gemeten worden (infrarood voorhoofd, meter aanwezig).  

 Een mondkapje wordt geadviseerd voor alle professionals en deelnemers 
Er zijn mond/neus maskers beschikbaar voor deelnemers en werkers (niet medisch).  

 Er is een aanwezigheidslijst van mensen die bij Eiwerk zijn geweest, per dag. 

 Geen handen schudden en de hygiëne aanwijzingen opvolgen (desinfectie, 
schoonmaak etc), volgens corona protocol maatregelen (bij ingang actuele versie). 

 Er geldt momenteel dat koffie, thee en watervoorziening in kartonnen bekers 
verzorgd wordt en extra hygiëne maatregelen in keuken en rondom uitgifte dranken. 

 De ruimtes worden extra schoongehouden voor en na gebruik, dit geldt ook voor 
materialen en instrumenten. 
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 De gebruiksruimtes worden extra geventileerd, volgens op het moment geldende 
richtlijnen (RIVM, gezond verstand, etc).  

 De aanwezige coördinator is verantwoordelijk voor uitleg beleid. Deelnemers en 
docenten zijn verantwoordelijk voor naleving van de maatregelen zoals gesteld en 
dan geldend. 
 

Coronamaatregelen voor mensen met mogelijke symptomen, klachten of positieve test    

 Er kan bij Eiwerk een crisisdienst worden ingesteld, bestaande uit de directeur (of 
adjunct), een bestuurslid en een coördinator. Bij uitval van één van deze personen 
blijven de andere personen dienstdoen in het crisisteam of wordt vervanging op 
gelijk niveau gevraagd. 

 De crisisdienst kan (online) samenkomen of overleggen over eventuele extra 
maatregelen bij besmettingen (positieve test), mogelijke besmettingen (test in 
aanvraag) of andere calamiteiten rondom covid19/corona maatregelen. 

 De crisisdienst gaat uit van de adviezen/voorschriften gedaan door GGD of RIVM.  

 Bij mogelijke symptomen of klachten als niezen, verkoudheid, hoesten en/of koorts, 
spierpijn en smaakverlies behoort een professional of deelnemer niet naar Eiwerk te 
komen (of Eiwerk te verlaten bij ontwikkelen klachten op de dag zelf). En dient een 
deelnemer zich te laten testen (GGD). 

 De professional of deelnemer blijft in afwachting van de testuitslag thuis en houdt 
contact met Eiwerk over verloop van de klachten (bijvoorbeeld met de coördinator of 
met bestuur).  

 Wanneer een persoon positief getest wordt op covid19/corona, moet deze in isolatie 
blijven, volgens actuele richtlijnen GGD. De coördinator van Eiwerk houdt contact 
over verloop. 

 Wanneer 2 of meer personen die bij Eiwerk geweest zijn, positief getest worden op 
Corona, komt de crisisdienst bij elkaar voor overleg over eventuele extra 
maatregelen, inlichtingen / meldingen GGD/RIVM en communicatie naar deelnemers 
en professionals. 

 Meldingen en inlichting GGD/RIVM gelden volgens actuele richtlijn; contact de GGD! 

 Wanneer iemand na positieve test in quarantaine geweest is en klachtenvrij, moet 
deze persoon tenminste 48 uur symptoomvrij zijn voordat deze week naar Eiwerk 
kan komen. 

 Als iemand in het huishouden van een deelnemer of professional besmet is, gelden 
dezelfde regels. Thuisblijven en melden bij Eiwerk.  

 In verband met privacyregels (AVG), mag alleen met goedkeuring  van een 
professional of deelnemer aan derden met naam/toenaam gemeld worden wat er 
aan de hand is. 

 Bij besmetting van 2 of meer medewerkers van Eiwerk, houdt bestuur contact met de 
medewerkers en ziet toe op verloop van geldende richtlijnen. 
 

 
Voor alle regels en actuele protocollen, check de websites van RIVM en GGD  

 


