COVID-19 beslisboom
OSB heeft deze beslisboom mede ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Op
basis van deze boom kunnen (volwassen) werknemers beoordelen of ze wel of niet naar

De GGD is te bereiken via:

hun werk mogen. Het uitgangspunt van deze beslisboom zijn werknemers met een normale

0800 – 1202

gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
Huisgenoten, gezinsleden, broers of zussen moeten de beslisboom apart doorlopen.
OSB past deze beslisboom aan wanneer dit nodig is n.a.v. eventueel nieuwe regelgeving.
De meest actuele versie is te downloaden via www.osb.nl

Heeft iemand binnen jouw
huishouden op dit moment corona?

Blijf thuis. Krijg je klachten,
laat je testen. Huisgenoten
blijven ook thuis tot de uitslag
van de test bekend is. Neem
contact op met de GGD.

JA

NEE

Heeft een huisgenoot koorts (380 of hoger) en/of
benauwdheid én klachten die passen bij corona?

JA

Testuitslag en dan?
Heeft een huisgenoot koorts (380 of hoger) en/of

NEE

benauwdheid én klachten die passen bij corona?
In het algemeen geldt:

Heb je zelf één of meer van de volgende klachten?

Positief

• koorts of verhoging (380 of hoger)

Jij of een huisgenoot is besmet met corona.

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus,

Volg de instructies van de GGD op.

neusverkoudheid, niezen, keelpijn)

JA

• hoesten
• benauwdheid

Negatief
Je bent niet besmet met corona.

• plotseling verlies van reuk/smaak (zonder
neusverstopping)

Je mag (weer) naar jouw werk, ook als nog niet
alle klachten zijn verdwenen. Tenzij je nog in een
quarantaineperiode zit.

NEE

Hoe lang moet je thuisblijven?

Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn, verschilt per

Ben je aangemerkt als nauw contact van iemand
met corona? Of kom je recent vanuit het buitenland

situatie. Volg de instructies van de GGD. Kijk ook op

uit een rood/oranje gebied? (Dit kan je checken op

de website van Rijksoverheid over In thuisquarantaine

www.nederlandwereldwijd.nl) Of heb je een notificatie

door corona (thuisblijven).

via de Coronamelder-app?
Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de
beslisboom? Neem dan contact op met de infectiearts

JA Blijf tien dagen in quarantaine

van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke
informatienummer coronavirus van Rijksoverheid:

NEE

Krijg je binnen die tien dagen klachten?

JA

0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)
Kijk voor meer informatie op

NEE

Je mag naar je werk

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Na de quarantaineperiode mag je naar
je werk

De schoonmaak maakt het mogelijk:

#SchoonMaaktMogelijk

