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Paritair vastgelegde maatregelen in het kader van coronavirus tot 

03/04/2020 

Algemeen 

De doelstelling van de regering, werkgevers en werknemersorganisaties is vooral bij de pandemie 
blootstelling “gezond” te blijven en zoveel mogelijk de produktiviteit te laten doorgaan, rekening 

houdend met de opgelegde maatregelen.  
ZIEK = THUISBLIJVEN 

Op de firma 

De mogelijkheid bestaat dat u getest wordt op koorts bij aanvang van de shift. Er wordt al “koorts” 

gemeten vanaf 37,1°C. KOORTS = NAAR HUIS.  
Beperk de groepering van mensen tot een uiterst minimum door gefaseerd te werken tijdens opstart 

shiften (beperkte verschuiving starturen), rustpauzes. 

Op de aanwerving 

Er is geen aanwerving of stempelcontrole van maandag 16/03/20 tot en met 03/04/20 : u moet zich 
niet aanbieden op de aanwerving of voor uw werkloosheidsstempel. Het werkaanbod is beschikbaar 
op de website van Cewez tijdens weekdagen vanaf 12u45 tot 14u00. Aanwerving gebeurt telefonisch.  

 

Toekenning werkloosheid : 

 Timetable : firma geeft de werkloosheidsdagen door aan Cewez. Afstempeling in 

prestatieboek is niet nodig. 
 Losse pool : afstempeling in prestatieboek is niet nodig. 

Bij Cewez 

Ziekte 

 Havenarbeiders moeten de ziekte tijdig telefonisch melden aan de firma en Cewez (volgens de 

afspraken in de Codex) 
 Medisch attest mag gemaild worden naar Cewez: ziekte@cewez.be 

 Origineel attest steeds deponeren in de brievenbus van Cewez of het daartoe voorziene bakje 

in de gang van Cewez. 

 

WHATSUP   CEWEZ 

https://www.cewez.be/mailtool/link.dhtml?t=&m=#{1}&u=#{2}&l=mailto:ziekte@cewez.be&lid=1


Balie 

 De balie van Cewez wordt gesloten en moet bij voorkeur telefonisch of via mail 
(info@cewez.be) gecontacteerd worden. 

 Kledij kan telefonisch besteld worden; afhaalmoment wordt afgesproken. 

 Vermijd nodeloze verplaatsingen; afstempelingen kunnen op een later tijdstip geplaatst 

worden, alle attesten of meldingen zijn steeds noodzakelijk voor uitbetaling. 

In het opleidingscentrum 

Alle opleidingen van meer dan 2 personen worden uitgesteld tot een latere datum. U wordt telefonisch 
opgebeld indien de opleiding niet doorgaat.  

Bij Attentia 

Werkhervattingsonderzoeken van Attentia gaan telefonisch door. Periodieke onderzoeken gaan 
voorlopig wel nog door.  

Hygiënische maatregelen en beschermingstips 

Leef de onderstaande tips "persoonlijk" na, niet alleen om uzelf te beschermen, maar vooral om te 
voorkomen dat anderen ziek worden: 

 Strikte handhygiëne: regelmatig de handen reinigen met water en zeep of een 

hydroalcoholische gel. 
 Houd sociale afstand: Houd ten minste 1 meter afstand tussen uzelf en iedereen die hoest of 

niest of zichtbaar ziek is! 

 Niet aan het gezicht komen: Raak de ogen, neus en mond niet aan. 

 Strikte hoesthygiëne: Tracht steeds te hoesten en niezen in wegwerpbare zakdoeken en gooi 

deze na gebruik in een afgesloten vuilbak. Bij geen zakdoek: hoest in de elleboogplooi. 
 Voel je je ziek, blijf dan thuis. Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de 

wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken 

of naar het ziekenhuis moet. 
 En help elkaar door vooral GEEN handen te schudden. 

Wat in geval van besmetting 

 Blijf kalm. 
 Vermijd sociaal contact. Plaats u, uw team en de vermoedelijke besmette persoon in 

afzondering (aparte locatie tussen vermoedelijke besmette persoon en anderen). 

 Neem telefonisch contact op met uw directe hiërarchische lijn. Licht zeer duidelijk de situatie 

toe. 

 Wacht op de aanwijzingen van uw plaatselijke gezondheidsinstantie. 

  

https://www.cewez.be/mailtool/link.dhtml?t=&m=#{1}&u=#{2}&l=mailto:info@cewez.be&lid=2


Info 

 Wees extra aandachtig voor risicogroepen: 
              o Personen ouder dan 65 jaar;  

              o Diabetici;  

              o Personen met hart-, long- of nieraandoeningen;  
              o Personen met een verzwakt immuunsysteem;  

              o … . 
 Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk 

verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. 

 De incubatietijd van het coronavirus is tussen de 7 à 14 dagen. 

 Er is GEEN behandeling op heden voor het coronavirus. Na 5 à 7 dagen zal er een verbetering 

merkbaar zijn door de werking van het immuunsysteem van ons lichaam. 

 De testkit voor het coronavirus is beperkt beschikbaar en zal enkel bij twijfelgevallen gebruikt 

worden. 
 Het mondmasker helpt niet om jezelf te beschermen, is ENKEL bedoeld om je eigen ziekte 

niet te verspreiden. 

Raadpleeg regelmatig de website van Cewez voor extra informatie. 
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