Kennis is onze Kracht

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig
Onderhoud(NVDO) vertegenwoordigt de
Nederlandse Onderhoudsmarkt die een
omvang heeft van tussen de 30 en 35
miljard euro. Dit is ongeveer 4 procent van
het Bruto Binnenlands Product (BBP). De
totale sector biedt werkgelegenheid aan
zo’n 260.000 tot 300.000
onderhoudsprofessionals. Daarmee is
ongeveer vier procent van de werkzame
bevolking in Nederland actief in de
onderhoudssector.

CORONA

Introductie
In de regio Wuhan in China startte in december
2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook
wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV
coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte
COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met
dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen
met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO
onderzoeken de Chinese autoriteiten het
coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen
genomen om verdere verspreiding van het virus
tegen te gaan.
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Ik maak me zorgen over mijn gezondheid, wat moet ik doen?
Heb je;

Verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius

Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied 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 38 graden Celsius)
• Je moet hoesten of je bent benauwd
Dan moet je wel bellen met de huisarts!

Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?
Beperk fysiek contact met anderen (social distancing). Het gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn
met het coronavirus. Dat betekent dat zij niet naar hun werk mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. Ze mogen wel
even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen
blijven en geen lichamelijk contact maken. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen:

Huisgenoten van patiënten met COVID-19

Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben
Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor
kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter
gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en
telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel
simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen.

Was je handen regelmatig met water en zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Kan besmetting gebeuren via een buizensysteem of afvalwater?





Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus
zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe
meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich via
een buizensysteem kan verspreiden
Als er al bestanddelen van het virus in het water komen, is dat door het water erg verdund. De kans dat het
bijdraagt aan verspreiding is verwaarloosbaar. Mensen die beroepshalve werken met afvalwater wordt
geadviseerd gebruik te maken van de bestaande hygiënemaatregelen
Raak de kraanknop zo weinig mogelijk aan. Sluit de kraan bij voorkeur met het papieren handdoekje dat je
gebruikt om de handen af te drogen

Check www.rivm.nl voor het meest actuele nieuws en aanvullende instructies

