
Informatie van de Rijksoverheid voor werknemers 

Moet een werkgever beschermingsmateriaal tegen het coronavirus aanbieden? 
Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Als dat betekent dat je in een 
omgeving werkt met kans op besmetting (bv een ziekenhuis) moet de werkgever 
beschermingsmateriaal aanbieden. 

Ik heb zelf beschermingsmateriaal gekocht voor op werk, kan ik dit declareren? 
Als het nodig is om beschermingsmateriaal te gebruiken, bv voor medisch personeel, 
moet de werkgever dat verstrekken. Vraagt je werkgever om zelf 
beschermingsmateriaal te kopen, dan moet hij dat vergoeden. 

Moet ik naar het werk komen als ik denk dat ik wellicht het coronavirus heb? 
Als je denkt dat je wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar je werk. Voor meer 
informatie over wat je kunt doen, kijk op www.rivm.nl. 

Ben ik verplicht naar werk te komen als het coronavirus is gesignaleerd in de 
plaats waar mijn werk zich bevindt? 
Als ergens het coronavirus is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in 
werking. Dat bepaalt welke maatregelen worden genomen. Het sluiten van je 
werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) kan een maatregel zijn. 

Mag mijn werkgever mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) 
sluiten bij een coronadreiging? 
Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de 
situatie kan het sluiten van een je werklocatie daarbij horen. 

Mag mijn werkgever mij de toegang tot mijn werklocatie (dus geen toegang tot 
de werkplek) ontzeggen bij een coronadreiging? 
Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, als hij het nodig vindt kan 
hij je de toegang tot je werklocatie ontzeggen. 

Mag ik thuiswerken bij een coronadreiging in de omgeving van mijn werk? 
Of je thuis mag werken, hangt af van de afspraken die je werkgever daarover maakt.  

Ik werk normaal niet thuis, maar mag ik bij een coronadreiging wel 
thuiswerken? 
Dit moet je met je werkgever bespreken.  

Als ik denk wellicht het coronavirus te hebben, ben ik dan verplicht dit te 
melden bij mijn werkgever? 
Als je denkt dat je wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar je werk. Voor meer 
informatie over wat u kunt doen, kijk op www.rivm.nl  

Mag of moet ik naar werk als het coronavirus in mijn prive omgeving is 
gesignaleerd? 
Als je huisgenoot bent van een patiënt met COVID-19 moet je thuis blijven, omdat je 
mogelijk besmet bent geraakt met het virus. Je mag eventueel wel thuiswerken.  

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/vragen-antwoorden


Als ik vanwege het coronavirus in quarantaine of isolatie moet blijven, kan mijn 
werkgever mij dan verplichten vakantiedagen op te nemen? 
Je werkgever kan je niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe 
je loon doorbetalen.  

Welk protocol geldt er op mijn werkplek? 
Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door 
contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat 
protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen. 

Ik mag niet naar mijn werk omdat een huisgenoot het coronavirus heeft. Kan 
mijn werkgever mij verplichten thuis te werken? 
Als je zelf niet ziek bent en in staat om te werken en je beschikt over de faciliteiten 
om thuis te werken, dan moet je werken. Wanneer je huisgenoot noodzakelijke 
verzorging van jou nodig heeft, kunt je een beroep doen op zorgverlof. 

Ik mag niet naar mijn werk omdat ik klachten heb na terugkeer uit een 
risicogebied. Kan mijn werkgever mij verplichten toch thuis te werken? 
Als je thuis moet blijven en je bent niet ziek omdat de klachten maar beperkt zijn, dan 
kan je werkgever je verplichten thuis te werken als daarvoor de mogelijkheid bestaat. 
Als je als gevolg van je klachten wel ziek bent, dan kan je werkgever je niet 
verplichten om thuis te werken. 
 

  



Informatie van de Rijksoverheid voor werkgevers 

Moet ik als werkgever mondkapjes kopen voor mijn personeel? 
Het RIVM adviseert mondkapjes alleen voor medisch personeel. Mensen die werken 
met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes en dan in 
combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen 

Kan ik mijn personeel dwingen thuis te werken omdat ik geen risico wil lopen 
dat het coronavirus zich via mijn bedrijf verspreidt? 
In het algemeen bepalen directie en personeel samen waar zij werken. De overheid 
geeft daar geen advies over. Als bij een van de personeelsleden het virus is 
vastgesteld, dan doet de GGD zogenoemd contactonderzoek.  

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege 
besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of 
isolatie moet blijven? 
Je werknemer is ziek en je moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat de 
werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.  

Welk protocol geldt er op mijn werkplek? 
Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door 
contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat 
protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen. 

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen? 
De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting mogelijk. De regeling is 
bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het 
personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. 
Het coronavirus valt daar ook onder. Ondernemers moeten aantonen dat zij ten 
minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken ten minste 20% minder 
werkuren hebben door het coronavirus.  

Moet ik mijn personeel vertellen dat ze voorzorgsmaatregelen moeten treffen? 
Zo ja, welke? 
Op dit moment is er geen aanleiding om andere maatregelen te nemen dan 
die het RIVM adviseert op de website. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn 
op dit moment: 

• Was uw handen regelmatig. 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Schudt geen handen. 

Ik wil een beurs of evenement bezoeken/organiseren. Moet ik 
voorzorgsmaatregelen nemen? 
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle 
virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. De belangrijkste adviezen van het 
RIVM zijn op dit moment: 

• Was uw handen regelmatig. 

https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes 
• Schudt geen handen. 

 

Meer informatie  
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 met algemene informatie over het virus, video’s en 
veelgestelde vragen, onder andere over hoe u besmetting zo veel mogelijk kunt 
voorkomen. Telefonisch contact kan via 0800-1351. Dit nummer is door de overheid 
in het leven geroepen voor mensen die vragen hebben over het virus. 
Overige informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl. 

 

 

http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

