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De volgende maatregelen neemt REYM om versprei-

ding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.

Evenementen en bijeenkomsten

De onderstaande activiteiten worden uitsluitend in overleg 

met en na goedkeuring van het vestigingsmanagement en 

de directie van REYM georganiseerd / ondernomen: 

• het bezoeken van beurzen en congressen;

• het bezoeken van evenementen met klanten;

• het maken van zakenreizen naar een gebied waar het  

 coronavirus heerst (oranje of rood gebied);

• het organiseren van klantbijeenkomsten;

• het organiseren van trainingsdagen of interne bijeen-

   komsten met groepen van meer dan 30 personen.

Basisregels

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog 

steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen 

en afstand houden. Bij klachten: blijf thuis en laat je snel 

testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geven we 

corona geen kans.

Basisregels voor iedereen:

• Was vaak en goed je handen.

• Houd 1,5 meter afstand van anderen.

• Blijf thuis bij klachten, meld je bij de HR functionaris en      

 laat je direct testen.

• Zorg voor voldoende frisse lucht.

In quarantaine of in isolatie door corona

Je gaat in quarantaine als je terugkomt na een reis uit een 

zeer hoogrisicogebied. Of omdat je misschien besmet bent 

met het coronavirus. Je gaat in isolatie als vaststaat dat je 

corona hebt.

De quarantaine geldt voor 10 dagen. Als je op dag 5 een 

coronatest doet (via de GGD) en de uitslag is negatief? Dan 

eindigt de quarantaine.

Als je beschermd bent tegen corona hoeft je niet altijd in 

thuisquarantaine. Je bent beschermd tegen corona als je in 

het afgelopen half jaar corona hebt gehad of als je meer 

dan 14 dagen geleden:

• je 2e prik kreeg met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of 

Moderna; 

• 1 prik kreeg met het vaccin van Janssen;

• 1 prik kreeg met 1 van deze vaccins nadat je langer dan 6 

maanden geleden corona had.

In deze situaties ga je wel in quarantaine:

• Je hebt klachten die passen bij corona (dit doe je ook bij 

volledige bescherming);

• Een nauw contact van je heeft corona en je bent niet of 

niet volledig beschermd;

• Je komt terug uit een zeer hoogrisicogebied (dit doe je 

ook bij volledige bescherming);

• Je hebt een melding gekregen via app CoronaMelder en 

bent niet of niet volledig beschermd tegen corona.

Als je beschermd bent tegen het coronavirus hoef je niet 

in quarantaine te gaan als je in de buurt bent geweest van 

iemand met corona of wanneer een huisgenoot corona 

heeft. Wel wordt geadviseerd om je op dag 5 na je laatste 

contact te laten testen.

Hou je gezondheid in de gaten. Ook als je beschermd bent. 

Krijgt je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je 

dan altijd testen. Is de test toch positief, dan gaat je thuis in 

isolatie. Gebruik hiervoor nooit een corona-zelftest.
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De directie van REYM houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus (officieel COVID-19)
nauwlettend in de gaten. We hebben een coronateam van directie en stafdiensten gevormd
dat de ontwikkelingen op de voet volgt en wekelijks de laatste stand van zaken binnen 
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bespreken en besluiten hoe te handelen. Het protocol bevat nu de regels die voor REYM-
medewerkers gelden. Voor veel gestelde vragen en algemene informatie van de overheid 
verwijzen we naar de ‘Informatie coronavirus’-pagina op het medewerkersportal of de 
website van de Rijksoverheid of het RIVM.
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Wanneer je uit isolatie mag, hangt af van je klachten en 

gezondheid. De GGD bespreekt tijdens het bron- en contact-

onderzoek welke situatie er voor jou geldt. 

Volg tijdens de thuisquarantaine of isolatie altijd de leefre-

gels van de GGD. Meer informatie hierover kun je vinden op 

de website van de Rijksoverheid.

Verlof

Als je in quarantaine moet (bijvoorbeeld omdat een 

huisgenoot positief test op corona en je bent niet volledig 

beschermd) en je kunt thuis werken dan hoef je geen verlof 

op te nemen. Kan dat niet, dan kan je kortdurend zorgverlof 

aanvragen of normaal (vakantie)verlof opnemen. Neem in 

deze gevallen altijd contact op met je leidinggevende. 

Als je in quarantaine moet omdat je in een zeer hoog risi-

cogebied met vakantie bent dan dien je verlof op te nemen 

voor de quarantaine periode.

Bron- en contactonderzoek 

Als je je hebt laten testen en je blijkt besmet te zijn met het 

coronavirus dan start de GGD met een contactonderzoek.  

Zij bepalen wie een risico loopt, welke contacten zich 

moeten laten testen en/of in quarantaine moeten gaan.  

Indien je bericht van de GGD krijgt over een mogelijk con-

tact met een corona besmet persoon neem dan contact op 

met je leidinggevende of HR-adviseur. REYM volgt de advie-

zen van de GGD bij bron- en contactonderzoek altijd op. 

Thuiswerken

Mensen in Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk

thuis te werken. Bij REYM gelden de volgende regels ten 

aanzien van thuiswerken: 

• In de basis werkt iedere overheadmedewerker minimaal 

50% op kantoor.

• Thuiswerken is alleen mogelijk na overleg en instemming 

van leidinggevende.

• Bij het bepalen van de duur van thuiswerken wordt 

 rekening gehouden met de optimale bezetting die 

 noodzakelijk is voor het ondersteunen van de 

 operationele werkzaamheden.

• REYM zal ervoor zorgen dat kantoorruimte voldoet aan 

de eisen van de overheid (1,5 meter, ventilatie en schoon-

houden).

• Indien er sprake is van quarantaine (dringend advies of 

verplicht), dan kan deze periode volledig worden ingevuld 

door thuis te werken. Uitzondering hierbij is de quaran-

taine na een vakantie in een ‘oranje land’. In dat geval 

zijn de quarantaine-dagen volledig voor eigen rekening 

en kan niet voor thuiswerken worden gekozen.

• Mede gezien het feit dat we bezig zijn met een plan hoe 

we ons kunnen aanpassen aan de verminderde produc-

tiviteit vinden we het belangrijk dat ook thuiswerken 

meetbaar wordt. In geval van thuiswerken spreekt de lei-

dinggevende daarom met de medewerker de uit te voeren 

werkzaamheden af en maakt afspraken over hoe een en 

ander wordt opgeleverd. In ieder geval wordt er per dag 

een kort rapport door de medewerker opgemaakt. 

• Afwijkingen op deze regels alleen na goedkeuring van de 

directie.

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen van 

de coronamaatregelen door de overheid zal het vestigings-

management bepalen in hoeverre het mogelijk is om naar 

een hogere bezetting te gaan. 

Risicogroepen

Personen die tot een risicogroep behoren kunnen vragen

om aangepast werk of, indien de functie dit toelaat, om

thuis te werken. Dit hoort altijd in overleg met de leiding- 

gevende te gebeuren.

Kantoren

De kantoren van REYM zijn aangepast aan de 1,5 meter

economie, wat betekent dat beoordeeld is in hoeverre

we afstand kunnen houden tijdens het werk op kantoor.

Indien de ruimte te klein is zijn er keuzes gemaakt uit

de volgende opties:

•  Afspraken maken over de gespreide aanwezigheid van

 medewerkers;

•  Werkplekken naar een andere ruimte verplaatsen (houd

 wel rekening met bijvoorbeeld aanwezigheid van daglicht

 en voldoende ventilatie);

•  Werkplekken afschermen (als afstand creëren geen  

oplossing biedt);

• Looproutes in kantoren instellen om eenrichtingsverkeer 

te stimuleren;

• Inplannen extra schoonmaakrondes.

Niet-medische mondkapjes van REYM

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is niet meer 

verplicht in kantoren en ruimten van REYM. Voor plaatsen 

of momenten waar niet kan worden voldaan aan de 1,5 

meter afstand blijft de mondkapjesplicht bestaan. Omdat 

bij opdrachtgevers andere regels kunnen gelden, is het 

raadzaam om tijdens het werk altijd een niet-medisch 

mondkapje bij je te hebben.

Receptie

De recepties zijn voorzien van markering om een veilige

afstand te creëren en van handgel voor bezoekers. Indien 

nodig wordt een scherm geplaatst.

Kantine / Kleed- en doucheruimte

Overige ruimtes zijn beoordeeld op de adviezen van de

overheid. Indien de 1,5 meter regel niet kan worden 

geborgd, zijn aanpassingen getroffen zoals spreiding van 

pauzetijden, markering bij automaten of het buiten gebruik 
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stellen van onderdelen zodat 1,5 meter kan worden 

gegarandeerd.

Vergaderen / Trainingen (tot 30 personen)

Algemene regel is dat vergaderingen / trainingen/ opleidin-

gen die intern georganiseerd worden alléén door kunnen

gaan indien de ruimte groot genoeg is voor de training

(minimaal 1,5 meter afstand tussen cursisten) en de ruimte

geventileerd kan worden. Per vergader- of trainingsruimte

zal het maximaal aantal deelnemers worden bepaald en

zichtbaar worden gemaakt bij de ingang van de ruimte.

Operationeel

Opdrachtgevers hebben in de meeste gevallen maatregelen

genomen en instructies opgesteld die op hun terrein gelden.

Die maatregelen worden opgevraagd door de werk-

voorbereiders en in het werkplan opgenomen. In de 

werkvoorbereiding wordt verder rekening gehouden

met het sturen van teams naar de verschillende vestigingen.

Probeer zoveel mogelijk mensen vanuit één team aan 

elkaar te koppelen en laat deze teams met elkaar werken 

en bij elkaar overnachten (altijd elke medewerker een 

eigen slaapkamer). Bij opdrachten met meerdere shifts de 

contactmomenten tussen medewerkers beperken en alleen 

contact tussen uitvoerders en teams.

Bij opdrachtgevers die geen instructies hebben opgesteld

gelden altijd de maatregelen van het REYM protocol en

indien werkzaamheden op minder dan 1,5 meter van elkaar

moeten plaatsvinden, is het dragen van een gelaatscherm 

of FFP2 mondmasker met veiligheidsbril verplicht.

Het gelaatscherm bij elke pauze schoonmaken, mondmas-

kers zijn voor eenmalig gebruik en moeten bij zichtbare 

doorslag of verminderde doorstroom worden vervangen.

Start-Werkbesprekingen, LMRA e.d. worden uitgevoerd

door de voormannen in kleine teams met 1,5 meter afstand

(halve cirkelopstelling).

Indien van toepassing wordt in het werkplan ook aan-

gegeven welke regels gelden voor lunch- en toiletmogelijk-

heden en wordt in shifts pauze gehouden.

Stops

Ook bij stops wordt in de werkvoorbereiding aandacht

besteed aan de coronamaatregelen die de opdrachtgever

gaat treffen om contact tussen mensen te vermijden en

hygiëne te waarborgen. Hierbij kijken we ook naar lunchge-

legenheden en de overnachtingen van onze medewerker.

Tot nader order zal voor elke medewerker 1 slaapkamer

geregeld worden en mocht er een huis geregeld worden, zal

iedere medewerker 1 slaapkamer krijgen.

Vervoer

Het advies voor woon-werkverkeer is om zoveel mogelijk

individueel naar het werk te gaan. Bij carpoolen dient men

zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Zorg ook 

dat oppervlakten in de auto schoon worden gemaakt na 

carpoolen. Bij gebruik van het openbaar vervoer geldt vanaf 

1 juni dat het dragen van een mondkapje verplicht is.

Voor het vervoer naar opdrachtgevers geldt:

•  Bij meerdere personen in één voertuig is het dragen van 

een niet-medisch mondkapje verplicht.;

•  Aan het einde van de dag de oppervlakten in de voertui-

gen goed schoonmaken conform de instructie. 

Vragen van klanten

Met al onze klanten zijn we in contact over de maatregelen

die wij treffen. Veel van onze klanten hebben een eigen

coronaprotocol. Het kan voorkomen dat bij het betreden 

van een locatie een extra vragenlijst moet worden ingevuld, 

een test wordt afgenomen of het resultaat van een zelftest 

wordt gevraagd. We vragen iedereen ook in belang van de 

eigen gezondheid hier aan mee te werken.

Coronaregels voor reizen en vakantie

Als je naar het buitenland gaat, informeer je dan vooraf 

over de maatregelen die gelden in het land waar je naartoe 

wilt of doorheen reist. Bijvoorbeeld welke coronabewijzen 

je nodig hebt. Gaat je met het vliegtuig? Dan gelden er 

(vaak) aanvullende regels.

Controleer dus voor iedere reis:

• Reisadviezen en kleurcodes (Nederlandwereldwijd.nl) 

• Checklist voor reizen buiten Nederland (Nederlandwereld 

 wijd.nl)

Als je terugkomt van een reis in het buitenland controleer 

dan ook weer voordat je vertrekt welke documenten je 

nodig hebt. Op Reizentijdenscorona.nl kun je alle informatie 

vinden voor een (terug)reis naar Nederland. Je kunt hier 

ook de landen selecteren waar je doorheen reist. 

Corona-documenten die je mogelijk nodig hebt zijn 

bijvoorbeeld:

• een vaccinatiebewijs (bijvoorbeeld in de CoronaCheck 

-app) dat je laat zien bij het instappen (boarden) of bij een 

grenscontrole in Nederland;

• een herstelbewijs (bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app) 

dat je laat zien bij het instappen (boarden) of bij een 

grenscontrole in Nederland;

• een negatief testbewijs (dit geldt voor iedereen van 12 

jaar en ouder) dat je afneemt op een testlocatie in het 

buitenland en laat zien bij het instappen (boarden) of bij 

een grenscontrole in Nederland (er zijn uitzonderingen voor 

sommige reizigers);
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• een gezondheidsverklaring (dit geldt voor iedereen van 

13 jaar en ouder) die je laat zien bij het instappen (boarden) 

als u met het vliegtuig reist. 

Let op: een land waar u doorheen reist kan ook vragen om 

documenten. Lees daarom altijd de reisadviezen van de 

landen waar u doorheen reist.

Het advies is om jezelf te testen na een vakantie of reis 

in het buitenland en als toerist in Nederland. Ook als je 

volledig gevaccineerd bent. Welke test je gebruikt hangt af 

van het land waar je vandaan reist en hoe je reist. Heb je 

klachten die lijken op corona zoals hoesten of verkoudheid? 

Dan ga je altijd in quarantaine en maakt je een testafspraak 

bij de GGD (meld dit ook altijd bij je leidinggevende of de 

HR functionaris). 

Voor landen met een groen reisadvies geldt: Doe na aan-

komst een zelftest voordat je anderen ontmoet of naar je 

werk gaat. Ook als je gevaccineerd bent.

Voor landen zonder groen reisadvies geldt: Als je geen 

vaccinatiebewijs of herstelbewijs hebt: test je op dag 2 en 

dag 5 na aankomst in Nederland. Dit kan met een zelftest 

of bij de GGD. 

Heb je wel een vaccinatiebewijs of herstelbewijs: doe een 

zelftest na aankomst in Nederland. Doe dit voordat je

anderen ontmoet of naar je werk gaat.

CoronaMelder app

Als REYM willen we deze app bij iedereen onder de aan-

dacht brengen en wij adviseren de app te installeren 

en gebruiken. Het gebruik van de app is vrijwillig en niet 

verplicht. 

Wat moet je doen als je een waarschuwing krijgt? 

Als je via de app een waarschuwing krijgt, kom dan niet 

naar het werk maar neem contact op met je leidinggevende 

of HR adviseur. Met hem/haar bespreek je het advies van 

de CoronaMelder app en of je wel of niet naar je werk kunt 

komen. Het kan namelijk zijn dat je thuis moet blijven om te

voorkomen dat je bijvoorbeeld je collega’s of (groot)ouders 

besmet. Of dat je het virus verspreidt op een drukke plek, 

zoals de markt of een sportevenement.

Corona zelftest 

Een zelftest is een coronatest die je zelf thuis voor de zeker-

heid kunt gebruiken. Ook als je volledig bent gevaccineerd. 

Bijvoorbeeld als je veilig naar het werk wilt. Gebruik de 

zelftest vooral niet als je coronaklachten hebt. Maak dan 

een afspraak bij de GGD. Je kunt de zelftest in de volgende 

situaties gebruiken als je geen klachten hebt:

• Als je thuiskomt in Nederland na een vakantie in een 

land met ‘geel’ of ‘groen’ reisadvies, geldt het dringende 

advies om je te testen. Ook als je voorafgaand aan de  

terugreis bent getest. Dit kan met een zelftest of een test bij 

de GGD.

• Voordat je weer naar werk gaat.

• Op de website van de Rijksoverheid zijn nog meer situa-

ties benoemd, deze hebben betrekking op andere situaties 

die meer in de privé sfeer liggen.

Een zelftest doen is ook verstandig als je gevaccineerd bent. 

De vaccinatie zorgt ervoor dat je zelf minder klachten hebt 

bij een besmetting met het virus. Maar je kunt nog met het 

virus besmet raken en het virus overdragen op anderen.

De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig dan die 

van veel andere coronatesten. Gebruik daarom geen zelftest 

als je:

• coronaklachten hebt;

• dichtbij iemand met corona was;

• in quarantaine zit.

Maak in deze gevallen nog steeds een testafspraak bij de 

GGD. Bij de GGD neemt een professional de test af en zijn 

de testmethoden nauwkeuriger. De uitslag is dan betrouw-

baarder.

Als je coronaklachten hebt gehad en je hebt je laten testen 

bij de GGD? En was deze test positief? Dan hoeft je geen 

zelftest te gebruiken binnen 8 weken na je positieve test. 

Had je coronaklachten en heb je je laten testen bij de GGD? 

Maar was de test negatief? Dan kun je wel een zelftest 

blijven gebruiken. Gebruik een zelftest niet als coronabewijs 

voor een evenement of reis naar het buitenland.

Coronabewijs 

Wil je reizen binnen de Europese Unie of naar een evene-

ment in Nederland? Dan heb je een coronabewijs nodig. 

Dat kan een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs 

zijn. Of een bewijs dat je bent hersteld van corona. Je kunt 

deze bewijzen laten zien met de CoronaCheck-app.

Het kan zijn dat opdrachtgevers ook een bewijs vragen 

voordat ze je toegang geven tot de locatie. Installeer 

daarom de CoronaCheck-app op je telefoon. Voor de mede-

werkers met een tablet van REYM zal de CoronaCheck-app 

worden geïnstalleerd voor gebruik.

Op de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksover-

heid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs) 

is de belangrijkste informatie over het coronabewijs en de 

CoronaCheck-app te vinden. 

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 
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kunnen, laat het je leidinggevende weten. Zie je dat colle-

ga’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-mail-

adres: corona@reym.nl. 

Voor de laatste informatie over het coronavirus ga je naar 

de website van het RIVM (www.rivm.nl) of je gebruikt 

onderstaande QR-code:


