
 
 

Instructiefiche : Wat in geval van ziekte 
 

Ziekte vóór het vertrek naar het werk 

Werknemers die thuis ziek worden en griepachtige symptomen hebben (een combinatie van koorts, 
hoest, kortademigheid, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid…) dienen thuis te 
blijven. We rekenen hiervoor op ieders goede wil. 
 

- Contacteer telefonisch uw huisarts 

- Verwittig uw Jobcenter, 

 
Symptomen wanneer u niet naar de werkplaats mag gaan:  

- Direct contact gehad met iemand met de diagnose coronavirus of iemand die thuis woont met 

ademhalingsproblemen ;  

- Koorts de dag ervoor of 30 minuten voordat u naar het werk vertrekt. Als de lichaamstemperatuur 

37,8 ° C overschrijdt, KAN u NIET gaan werken.  

- Hoest  

- Hoofdpijn  

- Gevoel van kortademigheid (= ademhalingsongemak)  

- Spierpijnen niet te wijten aan het sporten 

- Spijsverteringsklachten zoals diarree of buikpijn 

Contacteer uw Jobcenter om de nodige maatregelen te nemen. 
 

Ziekte op de werkvloer 

Wanneer u ziek wordt op het werk:  

- U kan zelfstandig terug naar huis keren? : 

o Ga naar huis en contacteer uw huisarts, 

o Houd uw masker op uw gezicht, zeker als u het openbaar vervoer moet nemen, 

o Verwittig uw Jobcenter 

- U voelt u niet in staat om zelfstandig terug naar huis te keren? : 

o Ofwel belt u naar iemand die u kent en die u naar huis kan brengen; 

o Ofwel belt u naar de spoeddiensten (112). Als iemand thuis aanwezig is, 

vraag om ze te bellen; 

o Wij raden u aan om altijd een familielid te contacteren;  

o Verwittig uw Jobcenter of vraag aan uw klant dit te doen.  

o Om infectie van andere mensen te voorkomen: 

▪ Indien mogelijk, blijf uit de buurt van andere mensen; 

▪ Zet je masker op; 

Wat te doen als u in contact bent geweest met een zieke? 
 

- Iemand die in contact is geweest met een andere zieke persoon kan gaan werken, zolang hij 

geen bepaalde tekenen of symptomen vertoont, zelfs in geval van een nauw contact; 

- Bij voorkeur meet de persoon zijn temperatuur twee keer per dag;  

- U moet de gebruikelijke hygiënemaatregelen volgen (bijv. handhygiëne);  

- De persoon neemt contact op met zijn arts als de symptomen optreden; 

- U moet het Jobcenter op de hoogte houden van de evolutie van haar situatie.  



 
 

Instructiefiche : Wat in geval van ziekte 
 

Herinnering - Symptomen 

WELKE ZIJN DE SYMPTOMEN? 
 CORONA Griep Verkoudheid 

Verstopte neus of neusloop  Zelden Soms Vaak 

Vermoeidheid  Vaak Vaak Soms 

Spierpijn  Soms Vaak Vaak 

Niezen  Zelden Zelden Vaak 

Kortademigheid  Vaak Zelden Zelden 

Koorts  Vaak Vaak Zelden 

Keelpijn  Soms Soms Zelden 

Hoofdpijn Soms Vaak Zelden 

Droge hoest  Vaak Vaak Zelden 

Diarree Soms Soms Zelden 

Anosmie (gebrek aan reukzin) Vaak Soms Vaak 

Ageusie (gebrek aan smaakzin) Vaak Soms Vaak 

 

Contactgegevens (buiten kantooruren) 

Daoust Safety 
Thierry Croux (Safety Manager): tcroux@daoust.be – 0470/20.77.73 
 
Mensura 
02/549.71.00 


