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Coronavirus Protocol | V21 
 
We zijn in Nederland beter tegen het Coronavirus bestand door vaccinaties, 
boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Maar het coronavirus is er 
nog wel en zal waarschijnlijk nooit meer weggaan. De adviezen van de 
overheid zijn aan deze nieuwe situatie aangepast.  
 
Als REYM blijven we de overgebleven adviezen volgen omdat die in zijn 
algemeenheid er ook voor zorgen dat onze werkplek veiliger is. Met 
onderstaande adviezen kunnen we besmetting van onszelf en anderen zo 
veel mogelijk voorkomen. 
 
Basisregels 
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Ook na vaccinatie en een boosterprik kunnen mensen elkaar 
besmetten. Blijf dus handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis 
bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een 
vaccin, booster- of herhaalprik.  
 
Klachten? Blijf thuis en doe direct een test 
Heb je klachten die horen bij corona? Voorkom dat je collega’s of andere 
mensen besmet. 
• Blijf thuis en doe een zelftest.  
• Is de uitslag positief? 
• Maak dan een testafspraak bij de GGD. 
• En ga minimaal 5 dagen in isolatie. 
• Je mag weer naar buiten als je de laatste 24 uur geen klachten hebt. 
 
Hygiëne-adviezen 
Het virus kan zich minder snel verspreiden als je een aantal hygiëne-
adviezen opvolgt: 
• Was vaak en goed je handen met water en zeep. Doe dit altijd als je 

thuiskomt of ergens op bezoek gaat. 
• Hoest of nies in je elleboog. 
• Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog. 
• Raak je gezicht zo min mogelijk aan. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze 

daarna weg. Was daarna je handen. 
• Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door het 

dragen van een mondkapje. 
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Zorg voor voldoende frisse lucht 
Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te 
beperken. Zorg dat op het werk regelmatig wordt gelucht. Als er geen 
automatische ventilatie is, zet elke dag voor korte tijd een raam open. 
 
Risicogroepen 
Personen die tot een risicogroep behoren kunnen vragen om aangepast 
werk of een aangepaste werkplek Dit hoort altijd in overleg met de 
leidinggevende te gebeuren. 
 
Hou rekening met elkaar 
• Hou afstand als iemand daar om vraagt. 
• Ga je naar iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe 

dan eerst een zelftest. 
• Respecteer elkaars keuzes. Bijvoorbeeld als iemand ergens een 

mondkapje draagt waar dat niet hoeft. 
 
CoronaMelder app 
Als REYM willen we deze app bij iedereen onder de aandacht brengen en wij 
adviseren de app te installeren en te gebruiken. Het gebruik van de app is 
vrijwillig en niet verplicht.  
 
Wat moet je doen als je een waarschuwing krijgt?  
Blijf extra alert op klachten. Krijg je klachten die lijken op Corona? Doe dan 
een zelftest. Is de zelftest positief? Maak dan een testafspraak bij de GGD 
en ga minimaal 5 dagen in isolatie. Je mag weer naar buiten als je de laatste 
24 uur geen klachten hebt. 
 
Reizen naar het buitenland 
Controleer de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
voordat u naar het buitenland reist.  
 
Alertheid, sociale controle en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Net zoals bij de veiligheidsregels van REYM moeten we alert blijven en op 
elkaar letten. Dus zie je dingen die beter kunnen, laat het je leidinggevende 
weten. Zie je dat collega’s de regels niet goed toepassen, spreek ze er dan 
op aan.  
 
Met een coronavaccinatie beschermen we onszelf, onze dierbaren en de 
kwetsbaren in onze samenleving. De directie van REYM adviseert daarom 
iedereen om zich te laten vaccineren. Als iedereen zich laat vaccineren krijgt 
het coronavirus het namelijk steeds moeilijker om zich te verspreiden. 
 
Meer informatie 
Gebruik voor alle vragen aan de directie van REYM (ook bij vragen van 
klanten) het speciaal hiervoor ingerichte e-mailadres: corona@reym.nl.  
 
Voor de laatste informatie over het coronavirus ga je naar de website van het 
RIVM (www.rivm.nl) of de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).  
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