
 

Firevaned coronavirus - noodmaatregelen   

 

Datum versie dd 18 maart 2020 

Kenmerk fir.not.1134-774553897-1046 

 

Firevaned staat in nauw contact met het ministerie van VWS.  

 

Het is belangrijk dat zorgorganisaties de adviezen of aanwijzingen van de GGD, het RIVM en 

de Rijksoverheid overnemen. De GGD is in geval van een besmetting het eerste 

aanspreekpunt voor zorgorganisaties. In deze notitie gaan we in op de 

voorzorgsmaatregelen en werkwijzen ter voorkoming van snelle verspreiding van het 

cononavirus, de cruciale rol van onze organisaties en medewerkers. Hiernaast hebben we 

meer informatie specifiek voor werkgevers, ondernemers, MKB-ers, ZZP-ers en werknemers 

opgenomen over het noodplan banen en economie van de overheid van 18 maart 2020.  

 

ALGEMEEN 

1. Informatie RIVM en de Rijksoverheid 

Houd de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid nauwlettend in de gaten en 

volg deze op, deze zijn leidend. Er worden hier regelmatig updates gegeven, dus 

houd deze sites dagelijks bij.  

Bekijk hier eventueel ook de informatievideo’s van het RIVM  

 

2. Informatielijnen 

Er is naast de RIVM-website ook een landelijk informatienummer beschikbaar voor 

vragen van burgers: 0800-1351. Leden van Firevaned kunnen klanten ook naar dit 

landelijke informatienummer verwijzen. Medische vragen lopen via de eigen 

huisartsen of GGD. In regio’s waar inmiddels sprake is van besmetting wordt 

bovendien een specifieke informatielijn voor professionals en organisaties ingericht 

door GGD en ROAZ. 

Er zijn organisaties die zelf een eigen informatielijn hebben geopend, waar 

medewerkers en/of familieleden van klanten vragen kunnen stellen over het beleid 

van de betreffende organisatie. Zij hebben daarbij soms de samenwerking gezocht 

met de arbodienst.  

 

3. Onze medewerkers behoren tot een van de cruciale beroepsgroepen 

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school 

of opvang gebruikmaken van de opvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen 

inspannen om de samenleving draaiende te houden. Onze bedrijfstak wordt hiertoe 

ook gerekend, wij verzorgen namelijk de productie en het transport van medische 

hulpmiddelen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer 

informatie  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/videos-downloads
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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PRAKTISCHE MAATREGELEN 

1. Preventieve maatregelen 

 

Goede hygiëne draagt bij aan het voorkomen van besmetting. Zorg daarom dat de 

hygiëne richtlijnen nog strikter nageleefd worden dan anders. Met name 

handhygiëne en hoesthygiëne. Maak vooraf duidelijk dat uw organisatie zich 

hieraan houdt, bijvoorbeeld door geen handen meer te schudden.  

U zou de poster ‘Wat moet je doen’ kunnen ophangen op verschillende plaatsen 

binnen uw organisatie, bijvoorbeeld in de (bezoekers)toiletten. Het plaatsen van 

palen met pompjes met handalcohol bij de entrée van uw locatie is ook een 

mogelijkheid, mits u uiteraard voldoende voorraad heeft. 

• Informatie over hygiëne maatregelen voor medewerkers, cliënten en hun familie: 

o https://www.rivm.nl/hygiene 

o https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak 

o https://www.free-learning.nl/modules/handhygiene-in-de-thuiszorg/start.html 

o Corona handen wassen instructie pictogram 

o Informatiekaart Coronavirus Pharos 

 

• Werkgeversvereniging AWVN heeft een voorbeeldbrief over het 

coronavirus opgesteld die u aan uw medewerkers kunt sturen. Over onder andere 

de symptomen van het coronavirus, wat zij kunnen doen om besmetting te 

voorkomen en wat zij moeten doen als ze in een risicogebied zijn 

geweest. Download de brief hier. 

 

2. Infectieprotocol 

Risico op overdracht van virussen via contactvlakken en producten is zeer klein. 

Producten moeten geprotocolleerd verwerkt worden: efficiënt, uniform, hygiënisch 

verantwoord ingenomen, gereinigd en gedesinfecteerd. Zo beperkt u de risico’s 

vanuit het product. 

Hiernaast is het zaak hygiënemaatregelen voor al uw medewerkers in te richten. 

Hiermee wordt de kans verkleind dat klanten en medewerkers besmet kunnen 

raken door micro-organismen. 

 

3. Bezoek aan zorginstellingen en kwetsbare mensen 

Eerder riep het kabinet op om contact met kwetsbare groepen te beperken. U kunt 

zelf het beste inschatten of uw medewerker nog steeds op werkbezoek kan om de 

noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden. Bespreek met de klant welke (andere) 

mogelijkheden er zijn voor het afleveren, repareren of vervangen van 

hulpmiddelen.   

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/12/poster-wat-moet-je-doen-coronavirus
https://www.rivm.nl/hygiene
https://www.rivm.nl/voorlichtingsfilm-handen-wassen-doe-goed-en-vaak
https://www.free-learning.nl/modules/handhygiene-in-de-thuiszorg/start.html
https://www.actiz.nl/stream/coronahandenwasseninstructiepictostudio
https://www.actiz.nl/stream/informatiekaartcorona-viruspharos
https://www.actiz.nl/stream/awvn-voorbeeldbrief-medewerkers-ivm-coronavirus
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4 Als er een besmetting wordt geconstateerd 

Wanneer er toch een besmetting met het coronavirus wordt geconstateerd, is het 

belangrijk dat adviezen of aanwijzingen van de GGD en het RIVM overgenomen 

worden. Daarom is het belangrijk dat de GGD weet met wie zij in uw organisatie 

contact op kunnen nemen. Zorg voor een eenduidige communicatie- en 

besluitvormingsstructuur binnen uw organisatie met heldere 

verantwoordelijkheden en aanspreekpunten voor de GGD of andere instanties. 

Het is van belang om medewerkers goed te informeren over de mogelijke 

besmettingsrisico’s op het werk, maar ook voor thuis. Dit geldt uiteraard ook voor 

klanten en hun netwerk.  

 

5. Deelname aan bijeenkomsten 

Wij adviseren om uw medewerkers (met direct of indirect contact met cliënten), 

totdat de adviezen versoepeld zijn, niet deel te laten nemen aan fysieke (grotere) 

bijeenkomsten die niet direct relevant zijn voor de zorg in de praktijk. Het 

vermijden van congressen, symposia, scholingen en dergelijke, kan bijdragen aan 

het beperken van de risico’s op verspreiding van het COVID-19 virus.  

 

6. Voorraad beschermingsmiddelen 

Inventariseer de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg dat deze 

achter slot en grendel staan en houd de uitgifte daarvan goed bij. Verstrek 

hiernaast informatie over wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen moeten 

worden ingezet. Dat is goed om te weten, om te voorkomen dat ze worden ingezet 

terwijl dat nog niet nodig is. Zeker als er sprake is van schaarste. 

 

7. Continuïteit bij besmetting 

Naast de gezondheidsrisico’s die ontstaan bij besmetting, stelt het ook eisen aan de 

continuïteit van uw organisatie. Het aantal medewerkers dat mogelijk in 

huisquarantaine verblijft, kan toenemen terwijl medewerkers om dezelfde reden 

niet naar hun werk kunnen komen. Goede voorbereiding is daarom belangrijk door 

het opstellen van een continuïteitsplan. 

 

8. Continuïteit van werk: vragen van werkgevers en werknemers 

Het is van belang op frequente basis contact te onderhouden met uw 

(thuis)werkende medewerkers, blijf hen informeren.  

Hiernaast heeft de AWVN op haar website veel informatie opgenomen die voor u 

als werkgever relevant kan zijn. U kunt daar ook de handreiking Coronavirus op de 

werkvloer van VNO-NCW MKB-Nederland en AWVN terugvinden. Verder kunt u ook 

gebruikmaken van het werkgeversadvies coronavirus van HumanCapitalCare.  

  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals
https://www.awvn.nl/topics/coronavirus-werkgevers/
https://www.actiz.nl/stream/handreiking-vno-awvn-mkb-coronavirus
https://www.actiz.nl/stream/handreiking-vno-awvn-mkb-coronavirus
https://www.humancapitalcare.nl/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-27-Werkgeversadvies-coronavirus-COVID-19_HumanCapitalCare.pdf
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9. Beschikbaarheid voorraden 

Wij hebben met alle leden van Firevaned afgesproken ons te informeren bij 

(vermoeden van) tekort aan (onderdelen van) hulpmiddelen. Ook vragen we de 

ondernemers elkaar, indien van toepassing, hiervan op de hoogte te stellen.  

 

WERKGEVERS EN WERKNEMERS 

 

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket met nieuwe maatregelen voor banen en 

economie aangekondigd. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te 

beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te 

vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. 

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden 

zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, 

compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. 

 

De maatregelen en eerder genomen maatregelen:  

 
1. Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) - tijdelijke regeling tegemoetkoming 

loonkosten (ministerie van SZW) ter vervanging van werktijdverkorting 
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor 
een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen 
(maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een 
voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor 
kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen.  
Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om 
bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.  
Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo 
spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling 
werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen 
meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet 
afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers 
kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. 
Klik hier voor meer informatie van het UWV.  
 

2. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst) 
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De 
Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, 
vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen(btw). Eventuele verzuimboetes voor 
het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is ook niet nodig 
meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd 
voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de 
betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle 
belastingschulden.  
Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal 
gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de 
belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. 
Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst.  

 

https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting?friendlyurl=/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/detail/werktijdverkorting/hoe-vraagt-u-een-vergunning-voor-werktijdverkorting-aan
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
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3. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) 
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en 
bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-
regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen 
van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als 
grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en 
bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per 
onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 
miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken 
die nodig is. 
Klik hier voor meer informatie van het ministerie van Economische Zaken.  

 
4. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) 

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en 
startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te 
denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, 
de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel 
open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek 
wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente 
gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt 
Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. 
Klik hier voor meer informatie van Qredits.  

 
5. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen 
voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen 
voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende 
inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan 
tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke 
bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of 
partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de 
vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. 
Kijk voor meer informatie op de site van uw gemeente.  
 
Klik hier voor het downloaden van de brief aan de Tweede Kamer.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go
https://qredits.nl/?msclkid=2895913966051b41b870cf48de8d2a42&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=1.1%20%7C%20NL%20%7C%20Qredits%20%7C%20Branded%20(update)&utm_term=qredits&utm_content=AC.%20Qredits%3A%20zinsdeel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

