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Kabinet komt met vier risiconiveau’s
Werknemerszaken
Het kabinet komt met een nieuwe routekaart om de verspreiding van corona onder
controle te krijgen. Dat meldt de Volkskrant, die de routekaart in handen heeft. Als
het aantal besmettingen een bepaalde ‘signaalwaarde’ overstijgt, volgen er
automatisch maatregelen.
De routekaart bevat twee categorieën van maatregelen: stappen die sowieso worden genomen als
er de besmettingen een bepaald niveau bereiken, en maatregelen die worden overwogen. Het
kabinet hanteert vier risiconiveau’s, onder meer op basis van hoeveel besmettingen er wekelijks per
100.000 inwoners zijn en het aantal opnames in het ziekenhuis en op de intensive care: waakzaam,
zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.

Nu al zeer ernstig
De cijfers van de laatste dagen zitten in de buurt van, of overschrijden, al de waarden van het ‘zeer
ernstige’ niveau. Een aantal aanstaande maatregelen dat deze week al uitlekte, komt ook voor in
het lijstje onder ‘zeer ernstig’. Bij ‘zeer ernstig’ worden bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden
gesloten en worden sportwedstrijden voor volwassenen verboden. Daarnaast is er nog een lijst van
mogelijke ingrepen, zoals het ‘sluiten van sectoren met veel bezoekersstromen (pretparken, musea)’
en het sluiten van ‘binnensport- en fitnessclubs, zwembaden, sauna’s en seksclubs’.
Het kabinet maakt ook een aantal uitzonderingen. Met het oog op de grondwet worden bijvoorbeeld
demonstraties en religieuze bijeenkomsten nog wel toegestaan. Ook zijn er enkele economische
uitzonderingen (verblijf in hotels), en ‘maatschappelijk wenselijke’ redenen (uitvaarten en
bruiloften) om van de routekaart af te wijken.

Thuiswerken blijft zeer dringend geadviseerd
Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Dit betekent dat u de
risico’s onderzoekt op de werklocatie en bepaalt hoe het risico moet worden aangepakt. Samen met
de werknemer bent u verantwoordelijk om u aan de maatregelen te houden. Om de
besmettingskans op het coronavirus te verkleinen roept het kabinet iedereen op om:
1.

Thuis te blijven bij last van 1 of meer van de klachten of symptomen die passen bij het
coronavirus.
2. Thuis te blijven bij een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten. Voor meer
informatie kijk op de pagina In thuisquarantaine door corona.
3. Zoveel mogelijk thuis te werken.
4. Werktijden waar mogelijk te spreiden.
Moet de werknemer om zijn werk uit te oefenen naar een werklocatie? Dan moet hij in ieder geval
de adviezen van het RIVM blijven opvolgen (net als thuis of onderweg):
•
•
•
•
•

handen regelmatig 20 seconden lang wassen met water en zeep;
hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
papieren zakdoekjes gebruiken, daarna direct weggooien, en handen wassen;
geen handen schudden;
houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.

Let op: Is de werkplek in een publieke en of openbare binnenruimte (een plek waar iedereen kan
komen)? Dan geldt ook het dringend advies om een niet-medisch mondkapje te dragen.

