
 

 

Corona informatie medewerkers Zizo - Veelgestelde vragen 

Laatste update: 3 december 2021 

De gezondheid van onze eindgebruikers en onze medewerker staat bij Zizo voorop. Zizo volgt alle 
voorschriften vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We hebben alle informatie en richtlijnen 
vertaald naar veel gestelde vragen voor medewerkers. 

Staat jouw vraag er niet bij? Mail deze dan aan onze Thuisbasis op service@zizo.nl. 

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen 
elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en geef elkaar de ruimte. Bij 
klachten: blijf thuis en laat je snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geven we Corona 
geen kans. 
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Jouw gezondheid 
Ik ben gevaccineerd, welke regels gelden nu voor mij? 
Alle situaties die hierna besproken worden gelden óók voor medewerkers die gevaccineerd zijn 
tegen het Coronavirus. Zij dienen zich nog steeds te houden aan de basisregels en blijven thuis 
wanneer zij klachten hebben. Zie ook het onderdeel ‘Vaccinatie tegen het Coronavirus’ later op deze 
pagina. 
 
Ik heb klachten die passen bij het Coronavirus. Wat moet ik doen? 
Voor alle medewerkers gelden de volgende regels, óók als je volledig beschermd bent (min. 2 weken 
na jouw laatste vaccinatie; danwel minder dan 6 maanden geleden een Coronabesmetting 
doorgemaakt): 
 
Als je last hebt van de volgende klachten, neem je contact op met je leidinggevende en casemanager 
en dien je thuis te blijven: 

- Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
- (Licht) hoesten en/of benauwdheid 
- Verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38 graden Celsius) 
- Plotseling verlies van reuk of smaak 

 
Het is van groot belang dat je je direct laat testen. De test kun je zelf aanvragen door te bellen met 
de GGD op het telefoonnummer 0800-1202 of via https://coronatest.nl/ (met DigiD). Met ingang van 
2 december mag je ook een zelftest doen. Is deze positief? Maak dan alsnog een afspraak met de 
GGD voor een meer betrouwbare PCR test. 
 
Totdat de testuitslag bekend is blijf je thuis en houd je je leidinggevende op de hoogte. 
 
Als de testuitslag bekend is, neem je zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 24 uur) contact op met je 
leidinggevende.  
 
Als de test negatief is, mag je met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk en 
volg je de algemene hygiënemaatregelen.  
 
Als de test positief is, dan blijf je thuis. Bel direct je leidinggevende en houd goed contact. Je kunt 
weer aan het werk als: 

- Het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd; 
- Je minimaal 24 uur geen symptomen meer vertoont. 

 
Ik ben positief getest op Corona, maar ik heb (nog) geen klachten. Wat moet ik doen? 
Het is mogelijk dat je een positieve Coronatest hebt, maar dat je daarbij (nog) geen klachten hebt 
(zoals verkoudheid, hoesten, koorts etc.). Voor deze uitzonderlijke gevallen heeft het RIVM 
aangepaste maatregelen. 

Ben je positief getest, maar heb je géén klachten hebt die passen bij het Coronavirus? Blijf in elk 
geval 5 dagen na de testafname in thuisisolatie. De GGD zal je hierover informeren. 

Ben je beschermd tegen Corona dan mag je direct uit isolatie als je tot 3 dagen (72 uur) na de 
testafname géén klachten hebt gekregen die passen bij COVID-19. 

Krijg je binnen de 72 uur na de testafname wel klachten, dan blijf je langer in thuisisolatie. Je kunt 
kan dan weer aan het werk als: 

https://coronatest.nl/


 

 

• Als het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd.  

• En je minimaal 24 uur geen symptomen meer vertoont. 
 
Ik heb contact gehad met iemand die misschien het Coronavirus heeft (koorts en/of 
benauwdheid). Moet ik ook thuisblijven? 
Het is van belang dat deze persoon zich zo snel mogelijk laat testen.  
 
Zolang het ‘nauwe contact’ (zie onder) alleen klachten heeft en in afwachting is van de testuitslag 
hoef je niet in quarantaine en mag je werken. 
 
Ik heb contact gehad met iemand die het Coronavirus heeft. Moet ik ook thuisblijven? 
Alleen als deze persoon een ‘nauw contact’ van jou is, je gebeld bent door het bron- en 
contactonderzoek van de GGD óf wanneer je een melding hebt gekregen in de CoronaMelder app 
dan zal je thuis moeten blijven. Ongeacht of je zelf klachten hebt. Je gaat 10 dagen in quarantaine en 
laat je zo snel mogelijk testen. Neem direct contact op met je leidinggevende om jouw situatie te 
bespreken.  
 
Op de vijfde dag laat je je nogmaals testen. Is de test negatief? Dan hoef je niet meer in quarantaine 
te blijven en kun je direct weer gaan werken. Is de test positief en heb je het Coronavirus dan meld 
je je ziek.  
 
Ben je een huisgenoot van iemand met het Coronavirus, houd je dan aan de leefregels van het RIVM 
om te voorkomen dat je zelf besmet raakt.   
 
Uiteraard vullen we in dit geval jouw uren aan die je niet kunt werken. 

 
 
Ik behoor tot een kwetsbare groep en twijfel of ik aan het werk kan gaan 
We begrijpen dat je je zorgen maakt over jouw gezondheid, zeker in deze situatie. Zizo volgt de 
landelijke richtlijnen van het RIVM. Zij geven aan dat mensen met een verminderde weerstand grote 
gezelschappen en openbaar vervoer dienen te mijden. Werken zou dus mogelijk zijn wanneer met 
bovenstaande zaken rekening gehouden wordt. We adviseren je om jouw persoonlijke situatie met 
je huisarts te bespreken en met hem/haar de vervolgacties te bespreken. Mocht het nodig zijn dan 

Nauwe contacten zijn: 

• Huisgenoten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter 

afstand contact hebben gehad met de patiënt. 

• Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de 

patiënt tijdens diens besmettelijke periode. (De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de 

start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na 

start van de symptomen). Denk hierbij aan vliegtuigcontacten (binnen 2 stoelen in elke 

richting van de patiënt), reisgenoten en personeelsleden die in hetzelfde compartiment 

hebben gewerkt. 

• In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten 

(bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze 

persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd. 

 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis


 

 

vragen we jou om jouw leidinggevende en casemanager goed te informeren. Hij of zij kan dan ook 
een telefonisch spreekuur met de Bedrijfsarts inplannen. 
 
Ook op het moment dat je met iemand in huis woont die tot de kwetsbare doelgroep behoort, 
vragen wij je om dit te bespreken met je huisarts. 
 

Vaccinatie tegen het Coronavirus 
Ik ben gevaccineerd, welke regels gelden voor mij? 
Ook gevaccineerden dienen zich nog steeds te houden aan de basisregels en blijven thuis wanneer 
zij klachten hebben. 
 
Ook na vaccinatie kan iemand mogelijk het Coronavirus nog verspreiden. Uit onderzoek is gebleken 
dat de kans om iemand te besmetten wel kleiner is door vaccinatie. 
 
Een prik beschermt alleen de gevaccineerde tegen ziekte door corona. 7 dagen na de 2e vaccinatie is 
ruim 90% van de mensen beschermd tegen corona. Het is nog niet duidelijk of iemand na vaccinatie 
het virus toch kan verspreiden. En dus anderen kan besmetten. Daarom gelden voor iedereen in 
Nederland dezelfde coronaregels om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Zoals 1,5 
meter afstand houden en een afspraak maken voor een coronatest bij klachten die passen bij 
corona. 
 
Moet ik verlof opnemen voor mijn vaccinatie? 
Ja, de vaccinatie dient in eigen tijd te worden gepland of er wordt hiervoor verlof opgenomen. Dit 
aangezien je zelf vrij bent om een tijdstip hiervoor in te plannen en er zeven dagen per week 
gevaccineerd wordt. 
 
Mogen wij jou vragen of je gevaccineerd bent? 
Nee, of iemand zich wil laten vaccineren is een eigen keuze. Vanuit de AVG mogen wij hier niet naar 
vragen. 
 
Op mijn werkadres krijg ik de vraag of ik gevaccineerd ben, moet ik hier antwoord op geven? 
Nee, je hoeft hier geen antwoord op te geven. Maar je dat mag wel. Als je geen antwoord wilt 
geven, mag je zeggen dat je de 1,5 meter afstand graag wilt handhaven. En ook de andere 
hygiënemaatregelen blijft toepassen om zo de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. 
 
Kan ik ervoor kiezen om uitsluitend bij eindgebruikers en eventuele huisgenoten te werken die 
gevaccineerd zijn? 
Nee, dit is niet mogelijk. Dit in verband met het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit 
van de eindgebruiker. Dit geldt ook voor eventuele huisgenoten. We vragen onze eindgebruikers om 
zich nog steeds te houden aan de algemene hygiënerichtlijnen. Je kunt er samen met de 
eindgebruiker voor kiezen om de 1,5 meter te blijven hanteren. 
 

Zelftesten 

Wanneer kan ik een zelftest gebruiken? 
Zelftesten zijn bedoeld als extra zekerheid. Het helpt de kans op verspreiding van het Coronavirus te 
verkleinen. 
 
In welke gevallen is een zelftest niet geschikt? 
De zelftest is iets minder nauwkeurig. Daardoor is de uitslag van een zelftest minder betrouwbaar. 
Daarom zijn zelftesten niet bedoeld voor: 



 

 

• mensen met een kwetsbare gezondheid of die ernstig ziek zijn; 
• mensen die in contact komen met kwetsbare personen; 
• mensen die dichtbij iemand met corona waren; 
• mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied. 
 
In deze gevallen is een testafspraak bij de GGD nodig. De testen van de GGD zijn nauwkeuriger. 
Daardoor is de uitslag meer betrouwbaar.  
 
Als ik negatief test met de zelftest, betekent dit dat ik dan geen Corona heb? 
Nee, er is geen 100% betrouwbaarheid met de zelftest. Alleen als je geen corona gerelateerde 
klachten hebt en de zelftestuitslag is negatief, mag je er vanuit gaan dat je niet besmettelijk bent. De 
algemene hygiënerichtlijnen blijven gelden.  
 

Op vakantie in Coronatijd 
Wat zijn de richtlijnen voor het indienen en annuleren van een vakantieaanvraag? 
De richtlijnen voor het opnemen en annuleren van vakanties en het reizen naar binnen- en 
buitenland, zijn als volgt: 

• Wil je jouw vakantie intrekken? Dan hoeft dit geen probleem te zijn wanneer je (hard) nodig 
bent in de planning. Ook moet het de vakantieplanning niet in de war schoppen. 

• De annulering van een reis is geen geldige reden voor het annuleren van je 
vakantieaanvraag. 

• Ben je op dit moment niet aan het werk? Dan is het annuleren van je vakantieaanvraag niet 
toegestaan.  

• Heb je nog geen vakantie ingepland, dan adviseren we je om dit nog te doen. Het is goed om 
je rust te nemen, om even af te schakelen van het werk en zo voorkom je dat jouw 
vakantiedagen niet komen te vervallen. 

 
Wat zijn de afspraken omtrent reizen? 
Ga je naar het buitenland? Dan neem je bepaalde risico’s. Vooral als je met het vliegtuig op vakantie 
gaat. Het risico bestaat namelijk dat je niet op tijd terug kan keren. Zeker omdat de Nederlandse 
overheid haar burgers niet terughaalt. 
 
Controleer zo kort mogelijk voor je vertrek hier het actuele reisadvies. En op deze website doe je een 
snelle check om te kijken waar jij rekening mee moet houden voor, tijdens én na het reizen in 
coronatijd. 
 
Code oranje en rood 
Zizo volgt de codering van de overheid en dus raden wij het je sterk af om naar een gebied met 
code rood of oranje af te reizen. Ga je toch naar een land met de code rood of oranje, dan hangen 
daar ook consequenties aan. Als je, om wat voor een reden ook in quarantaine moet (daar of hier), 
of niet mag terugreizen naar Nederland, dan zal de loondoorbetaling, na je verlofperiode, stopgezet 
worden. Je moet dan extra vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. Het kan zijn dat hier van 
afgeweken wordt als er een bijzondere of zeer dwingende reden is waarom je af moet reizen. Neem 
dan alsjeblieft van te voren even contact met je leidinggevende op om samen af te stemmen en de 
geldende risico’s en consequenties te bespreken. 
 
Is voor je vertrek al bekend dat voor jouw bestemming na terugkeer een quarantaineplicht geldt? 
Houd er dan rekening mee dat de tijd die jij in Nederland nog in quarantaine dient te gaan binnen 
jouw aangevraagde vakantie dient te vallen, zodat je op tijd weer aan het werk kunt gaan. Meld dit 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/


 

 

dan ook vooraf aan je leidinggevende. 
 
Code geel en groen 
Ga je naar een land met code geel of groen, dan is er tot op heden geen risico dat je in quarantaine 
moet. Ben je in een land of gebied met code geel of groen en het verandert naar code oranje of 
rood? Dan vragen wij je om bij de eerste gelegenheid terug te keren naar Nederland en direct 
contact op te nemen met je leidinggevende. Kies je er bewust voor om toch langer te blijven en 
moet je dan alsnog in quarantaine? Dan stopt de loondoorbetaling na je verlofperiode en moet je 
extra vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen. 
 
De situatie rondom het Coronavirus kan elk moment veranderen, overal ter wereld. Mocht je 
afreizen naar het buitenland? Check, zo kort mogelijk voor je vertrek, het reisadvies voordat je 
vertrekt voor jouw bestemming. Ook adviseren we je om een goede reisverzekering af te sluiten en 
je te verdiepen in de regels van het land of gebied van bestemming. Let op dat de meeste 
reisverzekeringen de terugreis niet meer dekken. Zorg dat je tijdens je verblijf in het buitenland goed 
op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de reis-app van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of 
www.nederlandwereldwijd.nl. En bedenk dat je je in het buitenland ook goed houdt aan de 
richtlijnen van het RIVM. Dus goed handen wassen en elkaar de ruimte geven. 
 
Afspraken rondom verplichte thuisquarantaine voor reizigers uit hoogrisicogebieden 
Sinds 1 juni 2021 is thuisquarantaine (thuisblijven) verplicht wanneer je na een verblijf in bepaalde 
landen (terug) naar Nederland reist. Dit zijn gebieden met een zeer hoog coronarisico. Op deze 
website vind je een overzicht van deze hoogrisicolanden. 
 
Je hoeft niet in quarantaine als je volledig gevaccineerd bent of (vanaf 10 november 2021) als je een 
EU-DCC-herstelbewijs hebt.   
 
We raden je sterk af om naar deze landen te reizen. Ga je toch? Meld dit dan vooraf aan je 
leidinggevende zodat jullie samen kunnen afstemmen of en wanneer je weer veilig en gezond aan 
het werk kan. Houd er ook rekening mee dat de tijd die jij in Nederland nog in quarantaine dient te 
gaan binnen jouw aangevraagde vakantie dient te vallen, zodat je op tijd weer aan het werk kunt 
gaan. De quarantaine duurt tien dagen, maar test je op dag vijf negatief op corona, dan stopt je 
quarantaine. 
 
Let op: de quarantaineplicht voor deze hoogrisicolanden geldt ook als je voor je reis negatief getest 
bent. Je kunt een boete krijgen wanneer je je niet houdt aan de quarantaineverplichting. 
 

Hygiëneregels en beschermingsmiddelen 
Kan ik beschermingsmiddelen krijgen van Zizo?  
Indien nodig verstrekken wij extra beschermingsmiddelen. Dit wordt per situatie bekeken. Hiervoor 
kun je het beste contact opnemen met jouw leidinggevende. 
 
Goede persoonlijke hygiëne is in deze situatie echter het allerbelangrijkste. Hygiënemaatregelen die 
je zelf kan toepassen zijn:  
 

✓ Was regelmatig je handen met water en zeep.  
✓ Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, gooi deze daarna weg in de 

afvalemmer. Was na hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te 
hoesten of niezen.   

http://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht


 

 

✓ Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, 
warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te 
drogen slechts eenmalig gebruikt worden.  

✓ Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan.  
✓ Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon.  
✓ Groet elkaar zonder aanraking.   
✓ Ventileer waar mogelijk ruimtes.  
✓ Volg de speciale maatregelen op die bij de werklocatie gelden.  

 
Voor een instructie voor het goed wassen van je handen verwijzen we je graag naar de instructiefilm 
van het RIVM (Klik hier).   

Wat is een gepaste afstand als ik aan het werk ben? 
Ook als de 1,5 meter niet meer verplicht is, geeft het RIVM aan dat het verstandig is om deze afstand 
te hanteren (indien mogelijk). Houd rekening met de wensen van de ander zodat iedereen zich veilig 
en prettig voelt. Ook benadrukken we nogmaals om de hygiënevoorschriften goed in acht te nemen. 
 
Hoe weet ik of het veilig is om op mijn werkadres te werken? 
Informeer bij de eindgebruiker en eventuele huisgenoten naar hun gezondheid. Doe dit voordat je 
aan het werk gaat. Bij het stellen van de vragen kan de Gezondheidscheck behulpzaam zijn. 

De basisregels tegen corona vragen mij om voor voldoende frisse lucht te zorgen. Wat betekent dit 
voor mijn werk? 
Voldoende frisse lucht helpt om besmettingen door het Coronavirus te voorkomen. De regel ‘Zorg 
voor voldoende frisse lucht’ geldt voor je eigen woning, maar ook voor de werkomgeving. Zet 
daarom, indien mogelijk, bij binnenkomst de ramen en deuren minimaal 15 minuten open. Zo wordt 
de lucht in de ruimte ververst. 
 
Is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht? 
Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen coronatoegangsbewijs hoeft te 
laten zien. Zoals de supermarkt, in het openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De 
mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. 
 
Ook als u een coronaprik heeft gehad. De boete voor het niet dragen van een mondkapje is € 95,-. 
 
Ik moet met het openbaar vervoer naar het werk. Krijg ik van Zizo mondkapjes? 
Reizen naar het werk, zogenaamd woon-werkverkeer, valt onder de eigen verantwoordelijkheid van 
de medewerker. Daarom zul je zelf moeten zorgen voor een niet-medisch mondkapje als je met het 
openbaar vervoer reist.  
 
Hoe gaan we binnen Zizo om het groeten van elkaar?  
Wij hanteren momenteel het beleid dat we “groeten zonder aanraking”. Hiermee wordt handen 
schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de 
handen aanzienlijk verminderd. 
 

Salaris en contract 
Hoe zit het met mijn salaris en contract? 
In deze uitzonderlijke situatie kunnen we ons voorstellen dat je je zorgen maakt over jouw werk en 
salaris. We willen je graag geruststellen. Wanneer je (tijdelijk) minder of misschien wel helemaal niet 
kunt werken op jouw werkadres behoud jij je recht op loon. Als je niet op je eigen werkadres kunt 

https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fdocumenten%2Fgezondheidscheck&data=04%7C01%7Ckirsten.van.der.ven%40tzorg.nl%7C29e71fcaa102440da86108d97cfc08f6%7Cc49a7974528046c8b421623ef736dd63%7C0%7C0%7C637678244188289747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0lC97Du68Cm%2BF%2FBFGnrP2nKBUPc1lrAXBF46%2Fduh%2Bjo%3D&reserved=0


 

 

werken, omdat deze bijvoorbeeld gesloten is, kunnen wij je vragen om op een ander werkadres te 
komen helpen waar dit hard nodig is. Dit gaat altijd in overleg. We vragen je dan ook of je je flexibel 
wilt opstellen. 
 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je die altijd aan je leidinggevende stellen. Als je niet in wilt 
vallen op een ander werkadres, kun je voor die uren verlof opnemen.  Als we je geen andere 
werkplek kunnen aanbieden, worden de uren die je dan nog tekortkomt door Zizo aangevuld. 
 

Kinderopvang 
Mijn kind kan niet naar school/kinderopvang door een Coronabesmetting in de klas en ik kan geen 
opvang regelen. Wat nu? 
Meld dit bij je leidinggevende. Je kunt hiervoor calamiteitenverlof opnemen. Dit is kortdurend, zodat 
jij in de gelegenheid gesteld wordt om opvang te regelen. Tijdens calamiteitenverlof wordt het loon 
doorbetaald.  
 
Als het niet lukt om opvang te regelen, zal je in overleg met je leidinggevende naar een oplossing 
moeten zoeken. Misschien is het mogelijk om de werktijden aan te passen.  
 
Is jouw kind ziek en ben jij de enige die de zieke kan verzorgen? Dan komt je wellicht in aanmerking 
voor kortdurend zorgverlof. Daarna kun je verlofuren opnemen of (onbetaald) ouderschapsverlof. 
Bespreek dit met je leidinggevende. 
 

(Wijzigingen) op jouw werkplek 
De eindgebruiker (of een van de eventuele huisgenoten) hoest/is verkouden/lijkt koorts te 
hebben en wil per se dat ik kom/blijf. Wat nu? 
Als je coronasignalen herkent bij een van de bewoners, schakel dan meteen met jouw 
leidinggevende. Het is erg belangrijk dat iemand zich met coronaklachten laat testen. Tot de 
testuitslag bekend is, zullen we de schoonmaaktaken uitstellen. 
 
De eindgebruiker meldt een vermoeden van besmetting bij mij, wat moet ik doen? 
Stop met je werkzaamheden, vermijd contact met de bewoners en neem direct contact op met de 
Thuisbasis voor verdere instructies. 
 
Moet de eindgebruiker melden dat ze thuis een (verdenking van) besmetting met het Coronavirus 
hebben? 
Ja, we vragen de eindgebruiker dit bij ons te melden zodat wij onze medewerkers een veilige 
werkomgeving kunnen bieden. Indien bij een van de bewoners een besmetting met corona is 
vastgesteld, voert de GGD binnen 24 uur een bron- en contactonderzoek uit. Het 
schoonmaakmoment zal worden verplaatst, totdat de risico’s voor jou weg zijn.  
 
Mijn werkadres sluit als gevolg van de maatregelen. Wat moet ik doen?  
Neem in dat geval direct contact op met je leidinggevende, zodat jullie samen de vervolgacties 
kunnen bepalen.   
 
Als je niet op je eigen werklocatie kunt werken, omdat deze vanwege een coronabesmetting niet 
toegankelijk is, kunnen wij je vragen om op een ander werkadres te komen helpen waar dit hard 
nodig is. Dit gaat altijd in overleg. We vragen je dan ook of je je flexibel wilt opstellen. Jouw werk als 
schoonmaker is belangrijk. We hebben je hulp hard nodig! 
 
Als je niet in wilt vallen op een andere locatie, kun je voor die uren verlof opnemen.   



 

 

 
Als we je geen andere werkplek kunnen aanbieden, worden de uren die je dan nog tekortkomt door 
Zizo aangevuld. 
 
Kunnen mijn werktijden of werkdagen worden aangepast? 
Ja, Zizo mag in tijden van Corona jouw werktijden of werkdagen aanpassen om zoveel mogelijk werk 
te kunnen blijven doen. Dit gaat altijd in overleg, we vragen je om je in deze tijden flexibel op te 
stellen. We vragen iedereen om samen te zorgen voor hygiëne en schone ruimtes. Vooral in deze tijd 
is een schone plek belangrijk. 
 
Mag ik (tijdelijk) op een andere werkplek met andere werktijden worden geplaatst? 
Ja, dit mag Zizo doen. Jouw werk als schoonmaakmedewerker is in het bestrijden van de Coronacrisis 
nog belangrijker dan voorheen. Het is belangrijk dat schoonmaakwerk zoveel als mogelijk blijft 
doorgaan. Dit kan betekenen dat je op een andere werkplek wordt ingezet. Dit gaat altijd in overleg. 
 
Belangrijk is dat je als werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaat en samen kijkt wat er 
mogelijk is. 
 
De eindgebruiker vraagt naar onze procedures/protocollen?   
Informeer de Thuisbasis over de ontvangen vraag. Zij zullen het verder oppakken.   
 

Zorgverzekering 
Worden de zorgkosten voor corona vergoed vanuit de basisverzekering? 
Ja, zorgkosten die worden gemaakt als iemand het Coronavirus heeft, vallen onder de 
Zorgverzekeringswet. Ook nu er sprake is van een pandemie. Deze kosten worden dus vanuit de 
basisverzekering vergoed door de zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met het verplicht 
eigen risico. 

Wat betekent dit voor een verzekerde? 
Binnen Nederland is er voor huisartsen- en ziekenhuiszorg (medisch-specialistische zorg) dekking 
vanuit de basisverzekering. Voor de kosten vanuit deze zorg geldt wel het verplicht eigen risico.  

Iedereen met klachten kan zich laten testen op het Coronavirus. Ook wanneer er sprake is van een 
zogeheten ‘nauw contact’, wanneer je naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek van de 
GGD of wanneer je een melding krijgt in de CoronaMelder app kun je je laten testen. 

De overheid betaalt de testen die door de GGD worden uitgevoerd. Dit betekent ook dat dit buiten 
jouw eigen risico valt. Let op: als je je laat testen op een andere locatie dan een GGD testlocatie, dan 
wordt er dus niets vergoed en zijn de kosten volledig voor eigen rekening. 

 
Buiten Nederland biedt de basisverzekering ook dekking, maar de vergoeding is dan beperkt tot de 
kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. De kosten worden vergoed tot maximaal het bedrag dat je 
zou krijgen als de behandeling in Nederland zou plaatsvinden. Het eventuele meerdere bedrag voor 
de behandeling in het buitenland betaal je dan zelf. Let op, ook hiervoor geldt het verplicht eigen 
risico. 

 


