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Coronaprotocol voor medewerkers  
 
 

Uitgangspunten 
Happy Move doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van haar medewerkers. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden aan medewerkers beschikbaar gesteld. Happy Move adviseert 
iedereen zich aan onderstaande hygiëne adviezen te houden. Indien zinvol, kunnen looproutes of 
een vlakverdeling op de vloer met tape worden aangeduid. 
Vergaderingen en afspraken met externen zullen zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. 
Om zo goed mogelijke zorg aan de deelnemers te kunnen bieden, verwacht Happy Move maximale 
inzetbaarheid van medewerkers. 
 
 

Persoonlijk beschermingsmiddelen 
− Mondkapjes 

− Wegwerphandschoenen 

− (Hand) desinfectiemiddel  

− Papieren handdoekjes 

− Spatschermen (vergeet niet de beschermfolies aan beide zijden eraf te halen). Spatschermen 
zijn geen vervanging van mondkapjes! 

 
 

Hygiëne-adviezen 
 

 
Was vaak en goed je handen met water en zeep. Doe dit altijd als je thuiskomt of ergens op bezoek 
gaat. 
 
Zorg dat er altijd een raampje of ventilatierooster open staat. Lucht meerdere keren per dag goed 
door door ramen en deuren wijd open te zetten. Een geschikt moment is voor en na de begeleiding. 
 
Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog. 
 
Raak je gezicht zo min mogelijk aan. 
 
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen. 
 
Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje. 
Maar nog beter: vermijd drukte! Als het ergens te druk is/wordt, ga je weg. 
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Het blijft verstandig om 1,5m afstand te houden van anderen. 
 

Wat te doen bij klachten? 
Heb je klachten die horen bij het coronavirus zoals verkoudheid of benauwdheid? Voorkom dat je 
andere mensen besmet. Doe een zelftest.  
Het advies van de overheid is om een PCR-test bij de GGD te doen als je zorgmedewerker bent (om 
op dag 5 uit quarantaine te kunnen, is ook een PCR-test nodig). Happy Move verwacht dit ook van 
haar medewerkers. 
 
 

Quarantaine 
Je gaat direct in isolatie na een positieve zelftest of testuitslag van de GGD.  
Om te weten hoe lang je in isolatie moet en wat je moet doen als je in isolatie gaat, kijk je HIER. 
Als je positief getest bent, maar geen of weinig klachten ervaart, kan Happy Move je vragen 
vervangende werkzaamheden vanuit huis te doen. 
 
 

Buitenland 
Medewerkers die op reis gaan naar het buitenland stellen zichzelf op de hoogte van de geldende 
reisadviezen van de overheid. Ook tijdens de reis. Het reisadvies kan namelijk gedurende de reis 
veranderen. Happy Move betaalt geen salaris door als je vanwege een reis naar het buitenland in 
quarantaine moet. 
 
Bron: Rijksoverheid 
 
 

Tijdens de begeleiding 
 Begeleiders zorgen voor uitleg hygiënemaatregelen aan deelnemers. 

 

 Als deelnemers of medewerkers gedurende de dag (milde) klachten ontwikkelen, gaan ze 
naar huis en laten zij zich testen. In afwachting van de testuitslag blijven zij thuis. 

 

 Als jou tijdens begeleiding opvalt dat een deelnemer klachten ontwikkelt, dan handel je als 
volgt: 
 
1. bel degene die bereikbaarheidsdienst heeft (BD) en laat de deelnemer ophalen (de BD’er 

belt de ouder/verzorger), de deelnemer wordt verzocht zich op corona te laten testen; 
 

2. zonder de deelnemer af van de groep, liefst buiten, op tenminste 1,5 m afstand van alle 
andere aanwezigen; 
 

3. neem de andere deelnemers mee naar buiten; 
 

4. desinfecteer alle contactoppervlakken die de van corona verdachte deelnemer mogelijk 
heeft aangeraakt; 
 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/#ik-heb-een-positieve-zelftestuitslag
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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5. de BD’er licht Carlijn of Nicky in. 
 
6. Carlijn of Nicky licht de ouders/verzorgers van de andere deelnemers in. 

 
7. de begeleider vult het incidentenformulier in. 

 
 

Haal- en brengbeleid 
Deelnemers worden door 1 persoon naar Happy Move gebracht (liefst huisgenoot).  
 
Zoals het dagelijks beleid van Happy Move, maar tijdens de coronapandemie in het bijzonder, blijven 
ouders/verzorgers buiten de locaties van Happy Move. Deelnemers kunnen tot aan de deur worden 
gebracht. Daar worden zij opgevangen door een begeleider. Overdracht vindt buiten op voldoende 
afstand plaats. 
 
Breng- en haalmomenten zijn kort. 
 


