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Het coronavirus ("2019-nCoV”) heeft sinds April 2020 een wereldwijde pandemie veroorzaakt. 

Om verspreiding van het virus binnen SABIC-faciliteiten te voorkomen willen we u als 

voorzorgsmaatregel de volgende vragen stellen. 

1. Heeft u symptomen zoals:

 Verkoudheidsklachten zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;

 Hoesten;

 Kortademigheid;

 Temperatuurverhoging of koorts;

 Plotseling verlies van geur en / of smaak (zonder verstopte neus).

JA/ NEE 

2. Heeft u een huisgenoot die milde symptomen, koorts en/of kortademigheid,

heeft?

JA/ NEE 

3. Heeft u een positieve COVID-19 testuitslag gehad in de laatste 14 dagen? JA/ NEE 

4. Heeft u advies ontvangen om in quarantaine te gaan de laatste 10 dagen

omdat:

a) Een nauw contact/ familielid positief getest is op COVID-19; of

b) U een waarschuwing heeft ontvangen van de COVID-19 app?

JA/ NEE 

5. Reist u vanuit een COVID-19 risicoland? (Bij normaal woon-werkverkeer

vanuit Vlaanderen België, antwoord dan NEE)

(zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/ documenten/vragen-en-

antwoorden/welke-landen-hebben-welke-kleurcode)

JA / NEE 

Beantwoord u vraag 1 met JA, blijf dan thuis/ in quarantaine, plan een COVID19-test in (bel 0800-

1202), ga NIET verder met uw bezoek aan de SABIC-site en neem bij ernstige klachten contact op 

met een arts.  

Wanneer u bovenstaande symptomen ervaart, en als u één van de vragen 2, 3 of 4 met JA 

beantwoordt, is het NIET TOEGESTAAN om zonder medische goedkeuring het terrein van SABIC 

Bergen op Zoom te betreden. 

Als u (alleen) vraag 5 met JA beantwoord, dan mag u de site ALLEEN betreden als: 

 U goederen komt bezorgen/ ophalen bij SABIC; of

 SABIC gaf aan dat uw werk vitaal/ van eminent (economisch) belang is, en u laat de

resultaten zien van een negatieve COVID-19 PCR (max. leeftijd: 72 uur) of snelle test (max.

leeftijd: 24 uur) bij het betreden van de site. U blijft in "quarantaine" anders dan wanneer

u naar SABIC komt.

Twijfelt u wat te doen en/of wilt u een medisch deskundige om advies/ goedkeuring vragen, praat 

dan met uw huisarts. Indien gewenst kan de beveiligingsmedewerker contact voor u opnemen 

met de medische dienst van SABIC. 

BIJ HET LEVEREN/ AFHALEN VAN GOEDEREN BIJ SABIC,  

DRAAG ALTIJD EEN MONDMASKER TIJDENS UW AANWEZIGHEID. 


