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NVvA beleid t.a.v. het corona Covid-19 virus 
 
Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving. De gezondheid van onze leden 
is voor ons belangrijk. Daarom volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de 
voet. De richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD met betrekking tot het 
coronavirus zijn voor de NVvA leidend. Uiteraard zijn we op verschillende scenario’s 
voorbereid, zodat we adequaat kunnen handelen als de landelijke richtlijnen en aanwijzingen 
wijzigen.  
 
Met welke klachten moet je thuis blijven? 
De aangescherpte richtlijn van vrijdagavond 6 maart jl. van het RIVM voor Noord-Brabant 
vraagt mensen met een verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten zo veel mogelijk te 
vermijden. Dus het liefst binnen (thuis) blijven. En anders afstand bewaren en zeker niet naar 
druk bezochte plekken gaan. 
 
Sommige mensen moeten fysiek contact met anderen beperken. Het gaat dan om mensen 
die mogelijk besmet zijn met het coronavirus en last hebben van klachten zoals veel 
hoesten, lichte temperatuurverhoging en lichte ademhalingsklachten. Dat betekent dat zij 
beter niet kunnen komen. Lees hier voor wie en wanneer deze maatregel geldt, en wat dit 
precies betekent. Houd het advies van het RIVM in de gaten, dit kan wijzigen. 
 
Wat kun je zelf doen? 
Er zijn diverse hygiënemaatregelen die je zelf kan nemen. Was je handen regelmatig. Hoest 
en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Gooi deze direct 
na gebruik weg. Het dragen van mondkapjes is in deze fase niet zinvol. 
 
Ik ben recent op een NVvA training of bijeenkomst geweest en heb (mogelijk) het 
coronavirus. Waar kan ik dit melden bij de NVvA?  
Als de GGD bij jou het coronavirus heeft vastgesteld en je bent op een NVvA training of 
bijeenkomst geweest, horen we dat graag zo snel mogelijk.  
Bel met het secretariaat 040 - 2911424.   
 
Gaan geplande trainingen en bijeenkomsten door?   
Ook hier volgt de NVvA de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Vooralsnog adviseren die 
instanties niet om dergelijke bijeenkomsten af te lassen. Mocht er aanleiding zijn om 
trainingen en bijeenkomsten alsnog af te lassen dan worden deelnemers zo tijdig mogelijk 
geïnformeerd en maken we dit kenbaar via de website van de NVvA www.arbeidshygiene.nl.  
 
Ik moet volgens de huidige richtlijnen van het RIVM thuisblijven, maar ik heb me 
aangemeld voor een bijeenkomst. Wat moet ik nu doen?  
Blijf thuis en neem contact op met het secretariaat via mail (nvva@arbeidshygiene.nl) of 
telefoon 040 – 2911424 om je afmelding door te geven. 
Vanwege deze situatie geldt een coulanceregeling ten aanzien van de 
annuleringsvoorwaarden.  
 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Casusdefinitie
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