
INFORMATIE OVER ZORGMEDEWERKERS DIE TERUGKEREN VAN VAKANTIE UIT  
EEN ORANJE OF ROOD GEBIED 
 
Wat als een van uw medewerkers in een gebied is geweest met een verhoogd risico? 
Landen met een verhoogd risico op COVID-19 kunnen het reisadvies oranje of rood krijgen. Niet-essentiële reizen naar 
deze landen worden afgeraden. Reizigers die in deze landen geweest zijn, wordt geadviseerd om 10 dagen na 
aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Voor hen gelden de adviezen zoals die beschreven zijn bij ‘Beleid bij 
overige nauwe contacten’ in het protocol bron- en contactonderzoek van het RIVM.   
 
Wat betekent dit voor u als werkgever? 
Dit betekent dat bij terugkeer uit een oranje of rood gebied een medewerker - ook zonder klachten! - tot en met 10 
dagen na aankomst in Nederland in thuisquarantaine moet. 
 
Alleen als het echt noodzakelijk is voor de zorgcontinuïteit, mag iemand op een locatie werken. Dit moet dan wel in 
overleg met de bedrijfsarts of GGD. Een voorwaarde is dat er gewerkt wordt met een chirurgisch mondneusmasker 
type IIR tot 10 dagen na aankomst in Nederland. 

 
Heeft een medewerker wel klachten? Dan moet hij of zij zich eerst laten testen en thuisblijven tot de testuitslag 
bekend is. Daarna zijn er twee opties: 

• De testuitslag is negatief → tot en met 10 dagen na aankomst in Nederland in thuisquarantaine; mag indien 
nodig werken met chirurgisch mondneusmasker typ IIR. 

• De testuitslag is positief → thuisisolatie tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én 48 uur 
koortsvrij én ten minste 24 uur symptoomvrij; de GGD neemt contact op voor bron- en contactonderzoek. 

 
Meer informatie vindt u ook op de website van het RIVM. 
 
Kan er ook meteen getest worden als een medewerker uit een risicogebied terugkomt?  
Het testen van asymptomatische personen na terugkeer wordt niet geadviseerd. Ook als een eventuele coronatest 
negatief is, blijft de quarantainemaatregel van kracht. Na een negatieve testuitslag kan de medewerker namelijk 
alsnog (binnen de incubatieperiode) positief worden. 
 
Deze richtlijnen zijn afgestemd in de Provinciale regiegroep capaciteit (PRC) van het Regionaal overleg niet-acute zorg 

(RONAZ). 

 

 
Wat als een medewerker niet kan werken door de thuisquarantaine?  
De rijksoverheid heeft contact gehad met werkgevers- en werknemersorganisaties over de thuisquarantaine na een 
vakantie naar een risicogebied. Het afreizen naar een gebied waarvoor het reisadvies op het moment van vertrek al 
oranje of rood is, kan namelijk effect hebben op het recht op loondoorbetaling. Als een medewerker hierdoor bij 
terugkeer zijn werk niet kan doen (door thuisquarantaine), kan de werkgever besluiten om in deze periode het loon 
niet door te betalen. Als de medewerker tijdens de quarantaineperiode thuis werkt, is er geen reden om het loon niet 
door te betalen. De werkgever mag van de werknemer verwachten dat de werknemer vooraf het geldende reisadvies 
van een (vakantie)bestemming raadpleegt.  

Dit kan anders zijn wanneer een werknemer naar een gebied reist waar op het moment van vertrek met betrekking 
tot corona hetzelfde veiligheidsniveau als Nederland geldt. Dan neemt de werknemer niet meer of minder risico’s dan 
wanneer de werknemer in Nederland blijft. Als tijdens het bezoek de kleurcode van een gebied van geel in oranje of 
rood verandert, verschilt het per specifieke situatie wat daarvan de gevolgen zijn voor loondoorbetaling en (eventueel 
resterende) vakantiedagen.  

- Kiest de werknemer er voor spoedig naar Nederland terug te keren om vervolgens het advies om in 
quarantaine te gaan op te volgen, dan behoudt de werknemer in principe het recht op loondoorbetaling 
tijdens de quarantaineperiode, wanneer deze periode buiten de geplande vakantieperiode valt.  

- Kiest de werknemer er ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies voor toch te blijven dan kan dat mogelijk 
anders zijn. Om ongewenste verrassingen te voorkomen is het van belang dat werkgever en werknemers 
hierover het gesprek met elkaar aangaan 

 
Deze informatie komt uit de kamerbrief van 31 juli 2020 van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland#:~:text=Ga%20alleen%20naar%20een%20land%20met%20een%20geel%20reisadvies.&text=Voor%20een%20aantal%20Europese%20gebieden,land%20weer%20af%20te%20sluiten.
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z14452&did=2020D30828

