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Ik, ondergetekende, …..........................................................................................................................................................................., 

van onderneming ………………………………………………………………., klantnr.: ………………………………………………………. 

hebben volgende medewerker als coach aangeduid: …………………………………………………………………………..…….. 

 

We vragen de deelname van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming SECUREX voor het ontwikkelen 

van een strategie van zelftesten in de onderneming. We kiezen volgende strategie (één of meerdere keuzes):  

 
 Strategie: complementair met en aanvullend aan de opvolging van hoog risico contacten ¹ 

 
 Strategie: herhaalde testen omwille van risico activiteiten ² 

 
 Strategie: testen voorafgaand aan gebeurtenis met risico  ³  

 
 Strategie: testen na terugkeer van vakantie   

 
 Strategie: testen van zieke werknemers in de winter ⁴ 

      
 
Opgemaakt te ………………………………………..……………… , op …………………………………….……………………….. 
 
Handtekening
 
 
 
 
 
1. Rappel laag risico contacten : 

- Een persoon die meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in contact geweest is met een COVID-19 patiënt; op voorwaarde dat beide 
personen altijd een masker correct gedragen hebben (mond en neus bedekt).  

- Een persoon die minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand in contact geweest is met een COVID-19 patiënt; indien een of beide 
personen hun masker niet of niet correct gedragen hebben (mond en neus bedekt).  

- Een persoon dat zich in dezelfde ruimte bevonden heeft als een COVID-19 patiënt gedurende meer dan 15 minuten waarbij de afstand van 1, 5 meter 
werd gerespecteerd. Hieronder vallen o.a. personen die in dezelfde ruimte werken of samen in een wachtruimte hebben vertoefd. 

2. Voorbeelden van risico activiteiten  
- Als afstandsregels of dragen van masker niet kan gerespecteerd worden 
- Samen in een voertuig zitten 
- De gezondheidssector 
- Terugkeer naar het werk in een open-space 

3. Voorbeelden van risicosituasies of -gebeurtenissen: sociale activiteiten: bedrijfsdag, samen gaan eten, praktijk vormingen waarbij nauwe contacten nodig 
zijn, vergaderingen met grotere groepen (comité PBW, ondernemingsraad) 

4. Rappel ‘milde symptomen’ – Minder dan 2 symptomen: koorts, spierpijnen, vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, waterige diarree, verwardheid. 
 
 


