
Waarschuwingsbrief reizen en quarantaine 

 
AANTEKENEN 
[naam] 
[adresregel 1] 
[adresregel 2] 
 
 
Betreft: reizen en quarantaine 
[plaats, datum] 
 
 
Beste [naam] 
  
De coronacrisis ligt helaas nog niet achter ons. Niet-noodzakelijke reizen worden sterk afgeraden 
vanwege het hoge risico op besmetting met het coronavirus. Met deze brief informeren wij je hoe we hier 
binnen [naam bedrijf] mee omgaan.  
 
Kleurcodes 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft doorlopend reisadviezen af en/of stelt deze bij. Deze 
reisadviezen worden uitgedrukt in kleurcodes. Wij volgen deze kleurcodes om onze maatregelen te 
duiden. Controleer voordat je vertrekt en ook tijdens je verblijf in het buitenland steeds of de kleurcode 
gewijzigd is. Dit kan via nederlandwereldwijd.nl. 
 
Groen. Reis je naar een land waarvan het reisadvies in kleurcode groen is uitgedrukt, dan heeft dit geen 
consequenties. Je kunt na terugkomst volgens planning terug aan het werk gaan, tenzij je zelf klachten 
hebt of een gezinslid deze heeft. Heb je klachten, neem dan tijdig contact met ons op.   
 
Geel. Reis je naar een land waarvan het reisadvies in kleurcode geel is uitgedrukt, dan ben je bij 
terugkomst - op dit moment - niet verplicht om uit voorzorg in quarantaine te gaan, tenzij je klachten hebt 
of je gezinsleden deze hebben. Heb je klachten, neem dan tijdig contact met ons op.   
 
Oranje of rood. Veel landen zijn met kleurcode oranje aangeduid. Niet-noodzakelijke reizen naar deze 
landen worden afgeraden. Vakanties zijn niet noodzakelijk. Is de kleurcode rood, dan raadt het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken alle reizen naar dit land af. Wanneer je toch besluit om naar een land met 
kleurcode oranje of rood af te reizen, dan is dit voor jouw eigen rekening en risico. Moet je in quarantaine 
of kun je niet volgens planning terugkeren, dan draag je hiervan zelf de kosten. Wij betalen je het loon niet 
door, indien je jouw werkzaamheden niet kunt verrichten. Heb je nog vakantie-uren gereserveerd staan, 
dan kun je een verzoek indienen deze op te nemen. Is het reisadvies tijdens jouw verblijf in het land 
aangepast, dan wordt een en ander per individuele situatie beoordeeld. Neem steeds tijdig contact met 
ons op, ook als je klachten hebt.  
 
Thuiswerken 
Wanneer je volgens de voorschriften van het RIVM in quarantaine moet, dan verwachten wij van je dat je 
je hier aan houdt. Ook verwachten wij van je, dat je je tijdig laat testen bij klachten van jouzelf en/of jouw 
gezinsleden. Je mag niet alsnog naar het werk komen wanneer je klachten hebt. Daarmee overtreed je 
namelijk de Arbowetgeving en breng je jouzelf en anderen in gevaar. Weiger je openheid van zaken te 
geven, dan kunnen wij hier de consequenties aan verbinden die wij juist achten. Waar mogelijk faciliteren 


