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Inleiding
Dit handelingsprotocol is bedoeld
voor alle politiemedewerkers en
politievrijwilligers.
Iedere dag komt er meer informatie
naar buiten over het coronavirus.
Op de website van het RIVM vind
je altijd de meest recente informatie.
Ook de V&A op intranet geeft een
actueel antwoord op de meeste
vragen.
We realiseren ons dat ook onder de
collega’s vragen leven over hoe te
handelen in het dagelijkse werk in
relatie tot het coronavirus. Dit
handelingsprotocol biedt een
leidraad voor de huidige situatie.
Indien de situatie wijzigt wordt dit
handelingsprotocol aangepast.

Symptomen
Mensen met het coronavirus
hebben koorts en luchtwegklachten.
Denk aan hoesten, keelpijn,
neusverkoudheid of een
longontsteking. Zowel milde als
ernstige klachten komen voor.
De meeste patiënten zijn in een
risicogebied geweest of hadden
contact met iemand die besmet was
met het coronavirus (meestal
huisgenoten).
De meest waarschijnlijke oorzaak
voor koorts- en luchtwegklachten in

Nederland is momenteel nog de
griep of een verkoudheidsvirus.

Preventieve maatregelen
De belangrijkste maatregelen die
mensen kunnen nemen om
verspreiding van het Coronavirus te
voorkomen, zijn heel simpel:
Houdt zoveel mogelijk afstand
(min. 2 m) van zieke mensen.
Schud geen handen en beperk
lichamelijk contact met anderen
(social distancing)
Was regelmatig je handen met
water en zeep of handgel (als
wassen met water en zeep niet
mogelijk is), zeker na een flinke
hoest- en niesbui.
Zorg dat je in goede conditie
bent. Beweeg, zoek de
buitenlucht op en eet gezond.
Drink voldoende water en kleed
je warm aan.
Ventileer goed door ramen en
deuren op een kier te laten en
lucht 1 keer per dag minimaal
10 minuten door een raam en/of
deur open te zetten.
Gebruik papieren zakdoeken en
gooi deze na gebruik direct
weg.
Als je moet hoesten of niesen,
wend je dan af van mensen in
je omgeving en hoest of nies in
je elleboog.

Handen wassen
Maak eerst de handen nat
onder stromend water en
gebruik vloeibare zeep.
Wrijf de handen over elkaar en
zorg dat er zeep op de
binnenkant en buitenkant van
de handen zit.
Wrijf goed tussen de vingers en
vergeet de duimen niet.
Spoel de handen onder
stromend water goed af.
Droog de handen goed af met
papieren handdoekjes of een
schone handdoek(rol).
Om het regelmatig handenwassen
op meer plekken mogelijk te maken,
zijn speciale zeepdispensers met
een desinfecterend middel geplaatst
in operationele voertuigen en
publieksruimtes. Verder is er aan
collega’s die operationeel worden
ingezet desinfecterende handgel
uitgereikt.

Ik maak me zorgen om mijn

Advies voor vitale functies

gezondheid, wat moet ik
doen?

Om de vitale processen door te
kunnen laten gaan wordt
geadviseerd aan mensen in vitale
functies om alleen thuis te blijven
als er sprake is van:
• verkoudheidsklachten/hoesten en

Heb je:
• Verkoudheidsklachten of
verhoging tot 38oC en
• Direct contact gehad met een
patiënt met het coronavirus, of ben
je in een risicogebied geweest
waar het coronavirus heerst:
Dan hoef je de huisarts niet te
bellen.
Je klachten zijn mild. Dit kan ook
een gewone verkoudheid zijn. Blijf
thuis, ziek uit en zorg dat je anderen
niet besmet. Houd dus afstand tot
andere mensen.
Worden je klachten erger:
• Je hebt koorts (meer dan 38oC)
• Je moet hoesten of je bent
benauwd
Dan moet je wel bellen met je
huisarts.
Stem met je leidinggevende af over
werk en neem contact op met de
VGW afdeling van je eigen eenheid.

Wanneer moet ik vanwege
het coronavirus
thuisblijven?
Het RIVM adviseert voor om fysiek
contact met anderen te beperken
(social distancing), dus niet naar
werk of school te gaan en op
afstand van anderen te blijven voor
mensen die verkoudheidsklachten
of koorts (meer dan 38oC) hebben.
Dit geldt voor niet vitale functies.
Deze klachten kunnen het begin zijn
van corona. Neem telefonisch
contact op met je huisarts als de
klachten erger worden.
Stem met je leidinggevende af of
ander passend werk mogelijk is (bv
thuiswerken), of dat je ziekgemeld
moet worden (bij koorts en/of
ernstige klachten). Neem ook
contact op met de VGW afdeling
van je eigen eenheid.

koorts (>38oC)

• Direct contact (bv huisgenoot)met
een patiënt met het coronavirus(pos
test) of bezoek risicogebied in de
laatste 14 dagen.
Je leidinggevende geeft aan of jij
een vitale functie hebt.

voor thuiswerken. Dit stem je af met je
leidinggevende. Als die akkoord is met
thuiswerken, registreer je je uren op de
geplande activiteit.

Opvang
Heb je een kind of kinderen die niet
naar de opvang of school kunnen, dan
bestaat de mogelijkheid om zorgverlof
of verlof (eigen tijd / vakantie) op te
nemen. In het geval van zorgverlof heb
je recht op twee maal de arbeidsduur
per week in 12 maanden. Maak in
overleg met je leidinggevende een
keuze. Wil je weten hoe je dit in BVCM
registreert, bekijk dan de werkinstructie
registratie verlofsoorten in BVCM.

Registratie
Neem bij mogelijke besmetting of
blootstelling aan het coronavirus
(werk en privé) contact met je
leidinggevende en de VGW afdeling
van je eigen eenheid. VGW
registreert dit in je medisch dossier.
Contact opnemen kan door een email te sturen naar de backoffice
van het team Veilig & Gezond
Werken van je eenheid (linkjes vind
je rechtsonder op deze pagina).
Beschrijf daarin wat er is
voorgevallen.
De doktersassistent zorgt er
vervolgens voor dat je melding
wordt opgenomen in je medisch
dossier en de bedrijfsarts neemt
(indien nodig) contact met je op
voor het verlenen van nazorg.
De leidinggevende kan de
ziekmelding aan VGW doorgeven,
als de medewerker hier niet zelf toe
in staat is.

Wanneer kan ik weer aan
het werk?
Als je 24 uur klachten vrij bent, dan
mag je weer aan het werk. Houdt je
gezondheid goed in de gaten. Bij
nieuwe klachten, moet je opnieuw
thuisblijven.
Bovenstaande geldt voor de periode
dat de RIVM/GGD dit adviseert.

Thuiswerken
Waar het werk het toelaat kan er
gekeken worden naar mogelijkheden

Hoe beperk ik de
blootstelling aan het
coronavirus in mijn werk?
Pas de algemene preventieve
maatregelen consequent toe.
Stel je zelf de vraag of het werk kan
worden uitgesteld. Is er een
alternatief mogelijk? Houd je aan de
preventiemaatregelen die het RIVM
adviseert. Probeer afstand te
houden en geef geen hand. Rijd je
naar een melding of is er een ander
direct situatie waarin je direct
contact met een burger kan
verwachten, leg dan eerst contact
met het Operationeel Centrum. Het
OC weet van een aantal adressen
dat er mensen wonen die besmet
zijn met het coronavirus en kan je
andere informatie geven. Wees je
ervan bewust dat in deze fase van
de uitbraak informatie over
besmette personen mogelijk niet
helemaal compleet is.
Voor situaties waarin een concreet
risico van besmetting bestaat zijn
persoonlijke beschermingsmiddelen
beschikbaar (PBM). In
noodhulpvoertuigen is in sealbags
een beperkt aantal PBM aanwezig.
Met je leidinggevende kun je
overleggen over aanvullende
maatregelen of aanpassingen van
de normale werkwijze. Je
leidinggevende kan bij vragen over
hoe te handelen advies inwinnen via

de VGW afdeling van de eigen
eenheid.

het team Veilig & Gezond Werken
van je eenheid:
Amsterdam

Richtlijnen buitenlandse
reizen
Voor collega in vitale functies is het
advies om niet naar het buitenland
te reizen. Voor overig personeel
geldt: voor het beslissen of je wel of
niet op dienstreis naar een bepaald
gebied kunt, check het reisadvies
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken.
Geeft zij aan dat een gebied
vermeden moet worden, ga dan
niet.
Bij twijfel check extra bij het VGWteam van jouw eenheid.
Mocht je onverhoopt in een gebied
zijn geweest waar besmettingen
voorkomen (dat kan ook een
vakantiereis zijn geweest), volg dan
de eerder genoemde adviezen.
Informeer ook je leidinggevende en
het VGW-team van je eenheid als je
ziek wordt of volgens advies RIVM
thuis moet blijven.

Veilig & Gezond Werken
Het landelijk expertiseteam Veilig &
Gezond Werken volgt de
ontwikkelingen omtrent het
coronavirus nauwlettend. Zodra
politie-specifieke maatregelen nodig
zijn wordt daar actie op
ondernomen.

Vragen?
Heb je nog meer vragen over het
coronavirus? Dan kun terecht op de
vragen en antwoordenpagina van
het RIVM of de
intranetpaginaCoronavirus. Deze
pagina’s worden continu bijgewerkt.
Voor dringende vragen, die niet
beantwoord kunnen worden met
behulp van de informatie op Intranet
of het RIVM, kun je intern bellen
met de Servicedesk Corona (24/7):
Vanuit binnenland: 088-1611210
Vanuit buitenland: +31881611210
Voor overige vragen kun je ook een
e-mail sturen naar de backoffice van
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