RICHTLIJN ZIEKMELDING, REIZEN EN
THUISWERK VOOR ALLE MEDEWERKERS
Richtlijn voor alle medewerkers van Sensire, Yunio en NAAST

De Rijksoverheid heeft op 12 maart maatregelen afgekondigd voor iedereen in Nederland en
aanvullend voor “zorgpersoneel en personeel in vitale processen”. Bij Sensire heeft dat onderstaande
consequenties:

1. Thuis blijven, reizen
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen
•
•

Blijf pas thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) én koorts. Blijf ook thuis als
je recent bent teruggekeerd uit risicogebied of in contact was met een corona patiënt.
Gebruik onderstaand schema om te beoordelen of deze situatie voor jou van toepassing is.
Reis niet naar het buitenland.

De volgende functies vallen bij Sensire, Yunio en NAAST in elk geval onder de groep “zorgpersoneel
en personeel in vitale processen”:
•
•
•
•

Alle zorgpersoneel en behandelaren in het primaire proces;
Alle leden van bestuur, directie, management;
Iedereen die werkzaam is op locaties Wonen met Zorg, zoals teamregisseurs Wonen met
Zorg en cateringmedewerkers, vanwege hun nabijheid bij bewoners;
Alle medewerkers van NAAST;

Voor alle andere medewerkers:
Voor overige medewerkers geldt: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts. Mijd sociaal contact.
Sensire heeft een cruciale rol in het leveren van zorg in de regio. Daarom geldt voor alle
medewerkers dat zij voor reizen naar het buitenland altijd vooraf overleggen met hun leidinggevende
/ teamregisseur.

2. Thuis werken
De overheid adviseert zo veel mogelijk thuis te werken en werktijden te spreiden. Ben je op dit
moment als gewend om thuis te werken? Doe dat dan zo vaak als mogelijk is. Ben je niet gewend
om thuis te werken maar is dat wel mogelijk? Overleg dan met je direct leidinggevende, senior of
teamregisseur.
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