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RisicoFactor
RF 0
RF 1
RF 2

Wat? Beschrijving van het risico

Voorschriften werk

Geen virus
Er is een virus in de omgeving. Onmogelijk te bepalen of dit alarmerend is
(incubatietijd is 6dgn; we komen in publieke ruimtes -winkels).
Tijdens de incubatietijd ben ik niet in contact geweest met anderen. Ik heb in
‘isolatie’ geleefd en vertoon geen ziektesymptomen.

Gewoon werken
Gewoon werken

Wat met drager zijn van de ziekte (hoe lang blijft het virus ‘in’ iemand actief?

RF 3

Ik leef niet in isolatie, maar met familie/gezin die allemaal gezond (vrij van
symptomen) zijn.
Ik heb geen fysiek, nabij contact gehad met anderen buiten de familie
Geen risicovolle contacten gehad met de buitenwereld (vb boswandelingen, …),
geen risicovol gedrag zelf getoond of mee in aanraking geweest.

RF 4

Ik ben ook in contact gekomen met anderen waarvan niet is geweten of ze
besmet zijn. (winkelbezoeken, werk, …)
Ik leef samen met iemand die in contact is gekomen met anderen, waarvan niet
is geweten of zij bloot zijn gesteld aan het virus.

RF 5

Ik ben in contact gekomen met iemand die de algemene gezondheidsrichtlijnen
niet respecteert en daardoor zichzelf en anderen ‘in risico’ brengt.

RF 6

Ik respecteer zelf de gezondheidsrichtlijnen niet en breng hierdoor mezelf en
mijn omgeving in gevaar.
Ik leef samen met iemand die blootgesteld is geweest aan het virus, maar noch
deze persoon, noch ikzelf vertonen ziektesymptomen (komt uit
risicogebied/tussenpersonen)

RF 7
RF 8
RF 9

Er is iemand in onze omgeving die ziek is en waarmee ik contact heb gehad
Ik vertoon symptomen van de ziekte
Ik ben positief getest

Lichaamsgerichte
psychotherapie
Geen contra-indicatie
Geen contra-indicatie

Maatschappelijke
ontwikkeling.
Geen afwijkingen
Geen afwijkingen

Gewoon werken, veiligheidsvoorschriften volgen:
1m afstand houden van elkaar
Geen handen geven
Hand- & hoesthygiëne strikt naleven
Desinfecterende gel gebruiken
Ontsmetten van gladde oppervlaktes, ruimtes
verlichten
Ruimtes verstuiven
We werken in verschillende ruimtes
Blijven werken, veiligheidsvoorschriften volgen:
1m afstand houden van elkaar
Geen handen geven
Hand- & hoesthygiëne strikt naleven
Desinfecterende gel gebruiken
Ontsmetten van gladde oppervlaktes, ruimtes
verlichten
Ruimtes verstuiven
We werken in verschillende ruimtes
Interventies op het werk zijn:
1m afstand houden van elkaar
Geen handen geven
Hand- & hoesthygiëne strikt naleven
Desinfecterende gel gebruiken
We werken in verschillende ruimtes
Definiëren wat, hoe, wanneer is thuiswerk
Flexibele werkuren
Mondmaskers worden gebruikt in de
gezamenlijke ruimtes.
Niet werken op locatie, thuis werk, telewerken

Geen contra-indicatie,
met voorzichtigheid
werken

Bevolking wordt geïnformeerd

Met voorzichtigheid
en onder voorbehoud
werken

Bevolking wordt gealarmeerd

Tele-communicatie,
geen face-to-face
contact

Scholen worden gesloten

Tele-communicatie,
geen face-tofacecontact

Bevolking wordt geïnformeerd,
gealarmeerd en geïnstrueerd

Persoon komt niet werken op locatie: thuiswerk,
telewerken

Tele-communicatie,
geen face-tofacecontact

Persoon komt niet werken: thuiswerk
Contacteer arts, quarantaine niet werken/ziektewetgeving
Volg medisch advies op

Geen sessies
Geen sessies

Samenleving gaat in lockdown: niemand mag meer in
de publieke ruimte komen,
zonder geldige reden.
Landsgrenzen sluiten.
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Flexibele werkuren: laat werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk komen iets vroeger of later starten zodat ze geen overvolle trein of bus hoeven te nemen.
Telewerken: werknemers die van thuis uit kunnen werken, moedigen we aan met skype in te loggen op en gezamenlijk scherm. De taken zijn niet afwijkend van de taken die op het secretariaat zouden plaatsvinden.
Telewerken is noodzakelijk wanneer we met verschillende collega’s op de werkvloer samen zijn en hierdoor anderen en onszelf in gevaar kunnen brengen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden van ‘5 risico’.

