Nieuwsbrief #17 – aangepaste werkwijze vanaf 1 oktober

Amsterdam, 11 september 2020

Beste klant,
De afgelopen periode hebben wij onze consulten online en telefonisch gevoerd. Alleen bij
uitzondering werd een spreekuur fysiek ingepland. Ook zien wij groot belang in een fysiek
contactmoment met de bedrijfsarts of werkvermogenspecialist en uw medewerker. Om deze reden
scherpen wij onder strike voorwaarden onze dienstverlening aan in lijn met andere contactberoepen
(fysiotherapeuten, huisartsen etc.). Dit betekent dat wij vanaf 1 oktober meer consulten fysiek gaan
voeren.
Spreekuurlocaties
Onze eigen locaties voldoen aan de voorwaarden voor veilig en gezond werken. De fysieke consulten
op de klantlocaties worden hervat mits dit veilig gebeurt. Hiervoor is het noodzakelijk dat u als klant
de checklist corona ondertekend retour heeft gezonden waarmee u bevestigt dat de voorwaarden
voor veilig en gezond werken gecreëerd zijn. Deze checklist is bijgewerkt naar de meest recente
standaarden. Daarom kan het zijn dat u al een ondertekende checklist retour heeft gestuurd en wij u
vragen dit opnieuw te doen. Indien onze professionals eerder spreekuur hebben gedraaid op uw
locatie, neemt uw contactpersoon contact met u op.
Uiteraard is het van belang dat uw werknemer alleen klachtenvrij op ons spreekuur verschijnt. Dit
nemen wij ook op in onze uitnodigingen.
Online triage
Helaas duurt de pandemie voort en is het coronavirus nog onder ons. Inmiddels zijn maatregelen
voor verschillende beroepsgroepen versoepeld en zijn onder andere zorgorganisaties en
onderwijsinstellingen weer volledig in bedrijf. Maar dit levert ook uitdagingen op voor werkgevers
om de bedrijfsvoering goed vorm te geven. Ook ontstaan er vragen bij medewerkers, zoals: Ik ben
kwetsbaar, mag ik nog wel werken? Wat te doen als ik als onderwijzer een besmet gezinslid of
huisgenoot heb? Wat als ik moet wachten op een testuitslag?
Specifiek voor de zorg en het onderwijs voeren wij triage uit waarbij onze arts een adviserende rol
heeft. De arts adviseert over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te
voorkomen en passende maatregelen mocht een van uw werknemers besmet raken.
Vanzelfsprekend zijn de landelijke richtlijnen vanuit de overheid hierin leidend.
Bent u actief in de zorgsector, onderwijssector of overige sectoren en kunnen wij u ook helpen door
corona triage voor uw organisatie uit te voeren? Neem dan vooral contact op met uw
accountmanager of contactpersoon in de verzuimbegeleiding.

Informatie op onze website
Op onze website hebben we relevante informatie, een FAQ, onze extra dienstverlening en onze
nieuwsbrieven voor u bij elkaar gezet. Kijk op https://www.arbobutler.nl/corona.
Sterkte en succes!
Als laatste wensen wij u veel sterkte en succes toe in deze periode. Bij vragen staan wij voor u klaar
via de corona helpdesk, uw accountmanager of uw contactpersoon in de verzuimbegeleiding .
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