
Check uw werknemer 
op corona Vervoer

HOUD HET CORONAVIRUS BUITEN DE DEUR! 

Vervoert u uw werknemers met meer dan één persoon per voertuig? Stel elke werknemer dan 
onderstaande vragen over zijn gezondheid voordat u hem toelaat in het voertuig. Noteer ook wie u 
heeft vervoerd met het voertuig.
Bewaar deze ingevulde vragenlijst minimaal één maand. De GGD kan deze vragenlijst gebruiken voor 
een eventueel contactonderzoek. 

Stel uw werknemer de volgende vragen:

 Heeft u een of meer van deze klachten gehad in de afgelopen 24 uur?
– hoesten
– verkoudheidsklachten
– verhoging of koorts
– benauwdheid
– reuk- en/of smaakverlies
  nee
 ja

 Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 nee
 ja

 Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 nee
  ja

  Heeft u een gezinslid/huisgenoot met het coronavirus? Heeft u de afgelopen 14 dagen contact 
met hem gehad terwijl hij klachten had?

 nee
 ja

  Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus 
is vastgesteld?

 nee
 ja

Heeft de werknemer een van de vragen met ‘ja’ beantwoord? Laat hem dan niet toe tot het vervoer. 
Adviseer hem om contact op te nemen met een arts.



Noteer van elke inzittende de volgende gegevens:

naam werknemer:

  heeft alle vragen beantwoord met ‘nee’ 
  heeft een of meer vragen beantwoord met ‘ja’
    De werknemer is niet toegelaten tot het 

vervoer. 
    De werknemer is geadviseerd om contact 

op te nemen met een arts.

datum rit:  

aanvang rit:                uur; eindtijdstip rit:                uur
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