Statement veilig werken i.v.m. Covid-19 in de VVT
De afgelopen weken kwamen er met enige regelmaat berichten naar buiten waarin werd gesteld
dat medewerkers in de VVT over onvoldoende PBM zouden beschikken.
Dat baart vakbonden en werkgevers zorgen want over een ding zijn we het zeker eens:
medewerkers moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren.
Uitgangspunt is en blijft dat er voldoende PBM beschikbaar is om veilig te werken, niet alleen in
situaties waarin PBM volgens de richtlijn ook echt gebruikt moet worden maar ook voor
situaties waarin de zorgprofessional zelf aangeeft dat het gewenst is om met PBM te werken,
ook als dat volgens de RIVM-richtlijn niet per se noodzakelijk is.
We horen ook van zorgmedewerkers en hun leidinggevenden dat niet altijd duidelijk is wat de
meest actuele richtlijn nu precies voorschrijft.
Daarom hebben sociale partners in de VVT-sector afgelopen week op basis van de bestaande
richtlijnen en handreikingen een duidelijk stroomschema gemaakt waarin gemakkelijk kan
worden afgelezen welke stappen gezet moeten worden en wanneer PBM gebuikt moet worden.
Daarnaast hebben sociale partners afgesproken dat zij zich gezamenlijk zullen blijven inspannen
om ervoor te zorgen dat er voldoende PBM beschikbaar zijn.
Sociale partners roepen alle betrokkenen op om conform bijgaand stroomschema te handelen
zodat medewerkers in de VVT beschermd en veilig hun werk kunnen doen.
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Zorg uitstellen

Nee
Zorg niet uitstellen vanwege risico op
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Nee
Ook zonder klachten is er kans op toch
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Altijd werken met PBM =
Mondmasker FFP1, handschoenen,
desinfectiemiddel met 70% alcohol, bril en
(lange mouwen)schort

Als het bovenstaande protocol niet gevolgd kan worden omdat er onvoldoende PBM zijn, kan de zorg niet worden verleend. Werknemers moeten er immers op
kunnen rekenen dat zij overeenkomstig dit protocol hun werk kunnen doen. In deze situatie overlegt de medewerker met zijn/haar leidinggevende en kan de
werkgever of werknemer contact opnemen een van de cao-partijen. Gezamenlijk zullen partijen zich maximaal inspannen om alsnog voldoende pbm beschikbaar te
stellen.

