
 

 
11 mei 2020 

Voorkom verspreiding coronavirus 
 
U bent uitgenodigd voor een medisch onderzoek bij uw arbodienst. Nederland heeft stevige maatregelen 
genomen om de uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen. Gelukkig zijn er weer meer activiteiten 
mogelijk, zoals de preventiezorg voor de Bouw & Infra. We nemen extra hygiënische maatregelen, voeren het 
onderzoek zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand uit en ontvangen alleen werknemers zonder kans op 
besmetting. Hierbij vragen we om uw medewerking. 
 
Pas de algemene hygiënische maatregelen toe 

• Schud geen handen 
• Houd 1,5 meter afstand 
• Was regelmatig en goed uw handen 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 

 
Maak een nieuwe afspraak bij gezondheidsklachten van u of een huisgenoot 
We willen geen werknemers ontvangen die een besmetting kunnen overdragen. Beantwoordt u één of meer van 
onderstaande vragen met ja? Of weet u het niet zeker? Bel met de arbodienst voor overleg. Zo nodig bespreekt 
de bedrijfsarts met u of u op de geplande datum kunt deelnemen. Ga de vragen nogmaals na voor vertrek naar 
de afspraak. Zo nodig plannen we een nieuwe afspraak in. 
 
Uw gezondheid 
Ja / nee Bent u verkouden (snotteren, loopneus, niezen, verstopte neus)? 
Ja / nee  Heeft u keelpijn? 
Ja / nee  Ruikt u sinds kort minder goed of smaakt het eten minder? 
Ja / nee  Heeft u hoofdpijn? 
Ja / nee  Hoest u? 
Ja / nee  Bent u in rust of bij lichte inspanning kortademig of benauwd? 
Ja / nee  Heeft u in rust of bij lichte inspanning spierpijn? 
Ja / nee  Voelt u zich in rust of bij lichte inspanning niet lekker? 
Ja / nee  Bent u moe, anders dan u gewend bent? 
Ja / nee  Heeft u verhoging (37,5 tot 38oC) of koorts (38oC en hoger)? Meet met een oorthermometer of anaal. 
Ja / nee  Heeft u sinds kort klachten van de maag of darmen (misselijk, overgeven, diarree)? 
Ja / nee Bent u in de afgelopen 3 weken positief getest op het coronavirus? 
Ja / nee Zo ja, bent u langer dan 3 dagen zonder klachten? 
 
Overleg met de bedrijfsarts bij hooikoorts, benauwdheid en astma/COPD, gebruik van pijnstillers en als u 
kwetsbaar bent door een chronische aandoening. 
 
Huisgenoten, relatie en andere contacten 
Ja / nee Heeft u een huisgenoot of relatie die verkoudheidsklachten heeft met benauwdheid of koorts? 
Ja / nee Is een huisgenoot of relatie in de afgelopen 3 weken positief getest op het coronavirus? 
Ja / nee Heeft u in de afgelopen 14 dagen nauw contact gehad met iemand anders die positief getest is op  
 het coronavirus? 
 
Annulering van de afspraak  
Het kan gebeuren dat medewerkers van onze arbodienst vanwege gezondheidsklachten of ziekte vrij plotseling 
afwezig zijn. Dan lukt het ons niet om tijdig vervanging te regelen. In dat geval proberen we samen met u de 
afspraak te wijzigen of opnieuw in te plannen. Het kan voorkomen dat u voor niets bent gekomen. We vragen 
om uw begrip. 
 
Contactgegevens Arbodienst en Volandis 
Vragen over de afspraak en overleg met de bedrijfsarts. Klik hier voor de contactgegevens van de arbodienst. 
Informatie en vragen over de preventiezorg via Volandis: tel. 0341 – 499 299 of www.volandis.nl/preventie 
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