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Laats bijgewerkt op 9 maart 2020
Wat is een coronavirus en wat is COVID-19?
Coronavirussen zijn een grote familie van virussen die ziekten kunnen veroorzaken bij mens en/of dier. Bij
de mens zijn er verschillende coronavirussen die luchtweginfecties kunnen veroorzaken, variërend van een
verkoudheid tot ernstige ziekten zoals MERS (Middle East Respiratory Syndrome) en SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome). Het meest recentelijk ontdekte coronavirus veroorzaakt COVID-19. COVID-19 is
de besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het meest recentelijk ontdekte coronavirus.
Wat zijn de symptomen van COVID-19?
De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, vermoeidheid en een droge hoest.
Sommige patiënten hebben (spier-)pijn, een verstopte neus, een loopneus, keelpijn of diarree. Deze
symptomen zijn meestal mild en komen geleidelijk opzetten. Ook zijn er mensen die wel het virus krijgen,
maar die geen klachten hebben en zich niet ziek voelen (asymptomatisch verloop). De meeste mensen
(ongeveer 80 procent) herstellen zonder dat enige speciale behandeling van de ziekte nodig is. Ongeveer
één op de zes mensen die COVID-19 krijgt, wordt ernstig ziek en krijgt ademhalingsproblemen. Oudere
mensen en mensen met bestaande medische aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk, hartproblemen of
diabetes, hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Ongeveer 2 procent van de mensen die ziek
worden, overlijdt. Hebt u koorts, moet u hoesten en bent u kortademig, neem dan contact op met uw
huisarts.
Hoe kan ik mezelf tegen het virus beschermen? Welke maatregelen kan ik nemen om te voorkomen
dat ik ziek word?
CoorsTek heeft in uw fabriek posters in verschillende talen op laten hangen. Houd de website van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO en ook berichtgeving van nationale en lokale gezondheidsdiensten
in de gaten voor de meest recente informatie over COVID-19. COVID-19 treft nog steeds vooral mensen
in China, maar de ziekte heeft zich ook naar en in andere landen verspreid. De meeste mensen die besmet
raken, hebben milde ziekteklachten en herstellen voorspoedig, maar voor anderen kunnen de klachten
ernstiger zijn. Voorkom dat u zelf ziek wordt en bescherm anderen door de volgende maatregelen te
nemen:
•
•
•
•

•
•

Was regelmatig uw handen grondig met water en zeep of een handgel op alcoholbasis (minimaal
20 seconden).
Houd een minimumafstand van een meter tussen uzelf en iedereen die hoest of niest.
Probeer uw ogen, neus en mond niet aan te raken.
Zorg ervoor dat u, en de mensen om u heen, een goede luchtweghygiëne toepassen. Dit
betekent hoesten of niezen in uw elleboog of een papieren zakdoekje. Gooi gebruikte papieren
zakdoekjes onmiddellijk weg.
Blijf thuis als u ziek bent. Hebt u koorts, moet u hoesten en bent u kortademig, bel dan uw
huisarts. Volg de adviezen op van de lokale gezondheidsdienst.
Houd de laatste ontwikkeling met betrekking tot COVID-19 in de gaten. Volg het advies op van
uw arts, uw nationale en lokale gezondheidsdiensten of uw werkgever over hoe u uzelf en
anderen kunt beschermen tegen COVID-19.

Waar vind ik informatie over de situatie bij CoorsTek?
Op onze intranetsite vindt u de meest recente informatie. Deze site vindt u door op de homepage van het
intranet te klikken op
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Ik ben ziek, wat moet ik doen? Wie moet ik het vertellen?
Neem direct contact op met uw leidinggevende en de HRBP en ga naar huis. Het advies van het CDC is
om thuis te blijven en contact met andere mensen en dieren te vermijden. Bel altijd eerst met de huisarts
voordat u langsgaat.
Mijn collega is ziek en is gewoon aan het werk. Wat moet ik doen?
Als u uw collega hierover op een respectvolle en vriendelijke manier durft aan te spreken, doe dat dan. Zo
niet, dan kunt u uw zorgen kenbaar maken aan uw leidinggevende of de HRBP. Als werknemer mag u
natuurlijk aangeven dat u het niet prettig vindt om nauw samen te werken met anderen omdat u uw zorgen
maakt om uw gezondheid, maar het is belangrijk dat u dit wel met respect en op een vriendelijke manier
communiceert. We moeten samen op zoek gaan naar oplossingen die ervoor zorgen dat alle teamleden
zich gehoord voelen en die zo weinig mogelijk impact hebben op ons vermogen om ons werk te doen. We
vragen u waar mogelijk voor vergaderingen gebruik te maken van videoconferencing, Skype of Teams.
Ik heb een collega die uit Azië komt. Moet ik me zorgen maken?
De landen waar het besmettings- en verspreidingsniveau het hoogst is, zijn Italië, Iran, China, Zuid-Korea
en Japan, volgens de Reis- en gezondheidsadviezen van het CDC. Natuurlijk mogen werknemers niet
worden lastiggevallen of vermeden op basis van hun land van herkomst. Er is geen reden om aan te nemen
dat iemand van Aziatische afkomst meer kans heeft om COVID-19 te krijgen, volgens het CDC.
Werknemers die in een land of gebied zijn geweest van niveau 2 of 3 volgens de lijst van het CDC wordt
verzocht de adviezen op te volgen voor ze weer aan het werk gaan.
Waar vind ik informatie over de situatie bij mijn locatie?
Zorg ervoor dat uw contactgegevens in Workday actueel zijn, inclusief uw telefoonnummer en/of
persoonlijke en zakelijke mobiele nummers. Zo kunnen het management en uw leidinggevende belangrijke
informatie met betrekking tot uw locatie aan u doorgeven. De handleiding vindt u hier.
Wat gebeurt er als ik het virus krijg? Betaalt CoorsTek mijn ziektekosten?
Als u COVID-19 krijgt, gelden dezelfde regelingen als wanneer u een andere ziekte zou hebben. Medische
kosten kunt u declareren via uw zorgverlener/zorgverzekering. CoorsTek is niet verantwoordelijk voor het
betalen van uw ziektekosten.
Wat gebeurt er met mijn baan als ik ziek ben en niet kan werken?
In de VS wordt het gezien als ziekteverzuim en u kunt eventueel opgebouwde en nog niet gebruikte vrije
dagen (PTO) opnemen. In de VS en EMEA-landen kan uw HRBP u meer informatie geven over ziekteverlof,
verzuim en gevolgen voor uitbetalingen.
Hoe weet ik of ik griep hebt of COVID-19?
Raadpleeg hiervoor uw huisarts. Uw huisarts kan beoordelen hoe groot de kans is dat u griep hebt of
COVID-19, u adviseren om u te laten testen en advies geven over behandeling.
Wat gebeurt er als op onze locatie mensen het virus hebben?
Als iemand op uw CoorsTek-locatie besmet is met COVID-19, volgen we de instructies van de overheid
ten aanzien van actieve besmettingen. Dit kan inhouden dat de locatie moet worden ontsmet.
Moet ik een mondkapje dragen op het werk?
De WHO geeft aan dat mensen die geen luchtwegklachten (zoals hoesten) hebben, geen mondkapje
hoeven te dragen. WHO adviseert mensen die symptomen van COVID-19 hebben en mensen die voor
patiënten met symptomen zoals hoesten en koorts zorgen een mondkapje te dragen.
Helpt de grieppik beschermen tegen nieuw coronavirus (COVID-19)?
Nee, de grieppik biedt geen bescherming. Er is momenteel nog geen vaccin tegen COVID-19.
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Ik moet op zakenreis en deze reis is goedgekeurd door het ELT. Wat moet ik doen als ik ziek word
terwijl ik op reis ben?
Meer informatie vindt u in het Veilig Reizen-programma van CoorsTek. Na het maken van een boeking
krijgt u een e-mail van WorldAware. Klik op de link om een profiel aan te maken en download de app op
uw mobiele telefoon. U kunt op de hotline-knop klikken om WorldAware te bellen als u medische hulp nodig
hebt of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid of veiligheid. Dit nummer kunt u ook in uw
contactenlijst zetten.
Als u uw zakelijke boekingen niet doet via Cain Travel, geef dan uw zakenreizen door aan
coorstektrips@tripsync.worldaware.com (dit geldt ook voor niet-Amerikaanse en niet-Canadese reizigers)
— U ontvangt dan een welkomstmail en alle belangrijke reiswaarschuwingen en overige informatie. We
hebben een hotline die u direct kunt bellen als u medische hulp of veiligheidsondersteuning nodig hebt
tijdens zakenreizen. Dit nummer is: +1 443 221 4977
Ik heb een privéreis naar het buitenland gepland. Mag ik daarna weer gewoon gaan werken?
Als u in een land of gebied bent geweest van niveau 2 of 3 volgens de lijst van het CDC wordt u verzocht
de adviezen op te volgen voor u weer aan het werk gaat.
Patiënten bij wie COVID-19 is vastgesteld moeten thuis blijven (zelfisolatie) totdat het risico dat ze anderen
besmetten laag genoeg wordt geacht. De beslissing dat zelfisolatie niet meer nodig is, wordt per geval
genomen, in overleg met de zorgverleners en de nationale en lokale gezondheidsdiensten. Lees ook de
adviezen van het CDC voor als u ziek wordt.
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