WAT TE DOEN BIJ EEN (MOGELIJKE) CORONABESMETTING?
Voor studenten en medewerkers

Ik ben nog niet getest maar
Ik ben positief
getest op corona

1. Ik heb gezondheidsklachten* die
kunnen wijzen op corona.
2. Ik ben in contact geweest met iemand
die besmet is met het coronavirus.
3. Ik kom uit een risicogebied.

HOUD JE AAN DE MAATREGELEN EN ADVIEZEN VAN DE GGD EN DE RIVM

GA THUIS IN ISOLATIE
OM UIT TE ZIEKEN

LAAT JE TESTEN BIJ KLACHTEN
Blijf thuis tot de uitslag bekend is. Kom je uit
een risicogebied? Ga dan ook zonder klachten
in thuisquarantaine.

Ben je in de afgelopen dagen op een HZ-locatie geweest
en/of in contact geweest met studenten of medewerkers?

JA

NEE

MELD DIT BIJ DE GGD
Doe dit i.v.m. het contactonderzoek.
EN
WE VERZOEKEN JE DRINGEND OM DIT TE
BESPREKEN MET:
• Je opleidingscoördinator (voor HZ-studenten)
• Je leidinggevende (voor HZ-medewerkers)

HEEFT THUISBLIJVEN INVLOED OP JE
STUDIE/WERK?
Meld dit bij je opleidingscoördinator of leidinggevende. Met hem/haar bespreek je de
mogelijkheden om thuis te studeren of werken.

Je opleidingscoördinator of leidinggevende meldt het bij de Domeindirecteur of Directeur Bedrijfsvoering.
De directeur volgt het HZ coronaprotocol. Hierbij wordt rekening gehouden met de AVG wetgeving.

* GEZONDHEIDSKLACHTEN
Milde klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling reuk- of smaakverlies en/of verhoging tot 38 graden Celsius. Ernstigere klachten: koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of
benauwdheid.
Ben je 24 uur klachtenvrij én is het minimaal 7 dagen geleden dat je ziek werd? Meld je dan beter bij je
opleidingscoördinator of leidinggevende. Blijf zoveel mogelijk thuis studeren en werken waar het kan,
maar je mag ook weer naar de HZ komen.
MEER INFO? Kijk op hz.nl/coronavirus en rivm.nl

WHAT TO DO IN CASE OF A (POSSIBLE) CORONA CONTAMINATION?
For students and employees

I have not been tested yet but
I tested positive
to corona

1. I have health complaints* that could
indicate a corona contamination.
2. I have been in contact with someone
who is infected with the corona virus.
3. I have come from a risk area.

CONFORM TO THE MEASURES AND ADVICE OF THE GGD AND THE RIVM

STAY IN ISOLATION AT HOME
UNTIL YOU ARE BETTER

GET TESTED FOR COMPLAINTS
Stay at home until the results are known.
Are you from a risk area? Also then stay in
home quarantine even without complaints.

Have you visited an HZ location and/or been in contact with
students or employees in the past few days?

YES

NO

REPORT THIS TO THE GGD
Do this because of the contact investigation.
AND
WE URGE YOU TO DESCRIPTION WITH:
• Your study programme coordinator
(for HZ students)
• Your manager (for HZ employees)

DOES STAYING AT HOME AFFECT YOUR
STUDIES/WORK?
Report this to your programme coordinator
or manager. You discuss the possibilities of
studying or working at home with him/her.

Your programme coordinator or manager reports it to the Domain Director or Director of Operations.
The director follows the HZ corona protocol. This considers the GDPR legislation.

* HEALTH COMPLAINTS
Mild complaints: cold, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, loss of smell and/or taste and/
or temp increase to 38 degrees Celsius. More serious complaints: fever (+ 38 degrees Celsius) and/or
breathlessness.
Have you been free of complaints for 24 hours and has it been at least 7 days since you fell ill? Then report
better to your programme coordinator or manager. Stay at home to study and work if possible, but you may
also come back to HZ.
MORE INFO? Go to hz.nl/coronavirus and rivm.nl

