Informatiefiche
Gerichte preventie – corona
Wat is de impact van de coronapandemie op uw werknemers? Laat het
onderzoeken en ga er preventief mee om. Zo blijven uw werknemers gezond
aan het werk.

ORGANISATIE
Dit specifiek en gericht onderzoek is voor alle werknemers.
Het focust op de impact die de coronapandemie heeft op
uw werknemers.
UITVOERING
Speciaal opgeleide verpleegkundigen voeren de onderzoeken uit
onder supervisie van een arbeidsarts.
ACCOMMODATIE
Dit type onderzoek kan worden georganiseerd:
• in de onderneming zelf;
• of in de onderzoekscentra van Groep IDEWE.
AFSPRAKEN

Download hier de
medische vragenlijst

Indien uw werknemer in de 7 dagen voor zijn onderzoek geen SMS
met een link naar de vragenlijst in verband met zijn gezondheids
beoordeling heeft ontvangen, vragen wij u om uw werknemer te
vragen om de vragenlijst ‘persoonlijke medische vragenlijst –
aanvullende medische handelingen’ van onze website te downloaden
en ingevuld mee te brengen naar de gezondheidsbeoordeling. Een op
voorhand ingevulde vragenlijst verhoogt de kwaliteit van zijn gezond
heidsbeoordeling!
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VERLOOP
•
•
•

•

•
•
•

Aan het begin van het onderzoek overloopt de verpleegkundige
samen met de werknemer de op voorhand ingevulde medische
vragenlijst.
De verpleegkundige gaat na of er geen gezondheidsproblemen
(al dan niet werkgerelateerd) zijn.
Aansluitend polst de verpleegkundige naar de impact die de
coronapandemie heeft op uw werknemer. Op een laagdrempelige
manier wordt hun gemoedstoestand, niveau van spanning of
onrust en gevoelens van vermoeidheid ingeschaald, aangevuld
met een gesprek over zelfzorg en veerkrachtig blijven tijdens en na
deze coronacrisis.
De verpleegkundige verwijst, indien nodig, de werknemer door
naar de arbeidsarts, vertrouwenspersoon, preventieadviseur
psychosociale aspecten of andere hulpbronnen voor verdere
begeleiding.
Afhankelijk van de gezondheidsrisico’s waaraan de betrokken
werknemer is blootgesteld volgen er zo nodig bijkomend een
tuberculinetest en/of vaccinaties.
Als afsluiting bespreekt de verpleegkundige alle resultaten met de
werknemer.
Indien bij de vragenlijst of tijdens het gesprek problemen aan het
licht komen, wordt er doorverwezen naar de arbeidsarts. Elke
werknemer kan ook op eigen verzoek een afspraak aanvragen bij
de arbeidsarts.

EVALUATIE
Als er voldoende deelnemers zijn om de privacy te garanderen en
een representatief beeld van de onderneming te geven, kan van
de verzamelde gecodeerde gegevens een groepsrapport worden
aangemaakt. Individuele werknemers zijn niet herkenbaar in dit
rapport.
Deze resultaten kunnen voorgesteld worden op het Comité voor
Preventie en Bescherming op het Werk. Naar aanleiding van deze
resultaten kunnen voorstellen worden gedaan voor het jaaractieplan
en/of het globaal preventieplan.
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