
 

 

Update - Gebundelde richtlijnen & 
maatregelen tegen het coronavirus 

Augustus 2020 – nummer 17 

 

Algemeen 

Om duidelijkheid te scheppen in de beschermende maatregelen na beslissing Nationale 

Veiligheidsraad, zijn deze allen gebundeld in een overzicht. Dit overzicht is ook aangevuld met recente 

gegevens van FOD, Attentia, werknemersorganisaties en Cewez vzw.  

Nationale richtlijnen in overleg tussen het Werkgeversverbond der Belgische havens en 

het Gemeenschappelijk Vakbondsfront 

Er werden nationale richtlijnen vastgelegd in overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties 
die van toepassing zijn voor alle werknemers en werkgevers in alle Belgische havens. Deze nationale 

richtlijnen werden reeds eerder gecommuniceerd.  

Deze richtlijnen & maatregelen van 05/08/2020 en alvast geldig tot 31/08/2020, 

vervangt alle vorige versies. 

De passages in het geel zijn nieuw, t.o.v. vorige versie. 

Overzicht richtlijnen & maatregelen per categorie: 

Werknemers 

1. Symptomen van ziekte → Als u koorts, een milde droge hoest en ademhalingsmoeilijkheden 

(kortademigheid) heeft omdat dit te wijten kan zijn aan een luchtweginfectie of een andere 
ernstige aandoening: 

o Blijf thuis. 

o Zoek dan medische hulp en bel van tevoren. Bel en vertel uw huisarts of 
zorgverstrekker, uw symptomen, info over recente reizen of contact met reizigers of 

anderen (o.a. de werkomgeving). Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De 
huisarts of zorgverstrekker bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of 

naar het ziekenhuis moet.  

o Volg de aanwijzingen van uw plaatselijke gezondheidsinstantie (in eerste instantie 
huisarts). 

2. Havenarbeider preventief in quarantaine: 
o De (huis)arts, arbeidsarts en in uitzonderlijke gevallen de FOD Volksgezondheid kan 

beslissen om ook niet-besmette personen in quarantaine te plaatsen. 
o Gebeurt dit bij U, meld dit dan aan Cewez vzw.  

o Voor havenarbeiders die preventief in quarantaine geplaatst worden kan vrijstelling 

stempelcontrole aangevraagd worden aan de RVA. De havenarbeider moet hiertoe de 
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nodige bewijsstukken (o.a. quarantaine attest afgeleverd door de huisarts) bezorgen 
aan Cewez vzw. Voor vaklui of logistieke medewerkers kan er tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht aangevraagd worden. Dit gebeurt via de werkgever.  

 
3. Leef de onderstaande tips “persoonlijk” na, niet alleen om uzelf te beschermen, maar vooral 

om te voorkomen dat andere ziek worden:  
o Strikte handhygiëne: regelmatig en voldoende lang (min. 40 sec) de handen grondig 

reinigen met water en zeep of een hydroalcoholische gel. Maak hierbij gebruik van de 

handdispensers (ook bij het betreden van de terminal). 
o Houd sociale afstand: houd ten minste 1,5 meter afstand van elkaar !  

o Niet aan gezicht komen: raak de ogen, neus en mond niet aan. 
o Strikte hoesthygiëne: tracht steeds te hoesten en niezen in wegwerpbare zakdoek en 

deze na gebruik in afgesloten vuilbak te gooien. Bij geen zakdoek: hoest in de 
elleboogplooi. 

o Voel je je ziek, blijf dan thuis (zie punt 1). 

o En help elkaar door vooral GEEN handen te schudden. 
4. Maak maximaal gebruik van de beschikbare handschoenen, om zo besmetting van materialen 

te voorkomen. Vergeet wel niet na gebruik van de handschoenen, steeds uw handen grondig 
te wassen met water en zeep of hydroalcoholische gel (enkel bij niet vervuilde handen)! 

5. Maak maximaal gebruik van open ruimten (bv. geen lift). 

6. Op reis in het buitenland en terugkeer uit het buitenland: 
o Check steeds vooraf de reisadviezen. Waar bent u welkom en op welke voorwaarden: 

https://diplomatie.belgium.be/nl;  
o Als je terugkeert uit het buitenland, gemarkeerd als een rode zone is quarantaine (14 

kalenderdagen), test en registratie (zie 
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF) 

verplicht. Bij een oranje zone is ten gevolge van een beslissing in het 

veiligheidsoverleg niveau 3 d.d. 04/08/2020 een quarantaine (10 kalenderdagen) en 

test verplicht.  

Onderneming 

1. Zie de actuele PC 301 Sectorgids veilig aan het werk en het verslag van de extra 

veiligheidsvergadering N3 d.d. 04/08/2020. 
2. We dringen aan op de implementatie en toezicht van alle coronamaatregelen, met minstens: 

o Het respecteren & naleven van de social distancing; 
o Reinigen en ontsmetten van gemeenschappelijke ruimten en shuntbussen na elke 

shift; 

o Ter beschikking stellen van: 
▪ (hydro)alcoholische handgel; 

▪ gangbare reinigingsmiddelen en/of desinfecterende producten; 
▪ chirurgische mondmaskers; 

▪ …  

 
3. Gezien er in het veiligheidsoverleg niveau 3 d.d. 04/08/2020 beslist is om het dragen van 

mondmaskers (zie punt “mondmaskers: waar dragen) te verplichten vanaf 10/08/2020 bij in- 
en uitgangen van terminals, tijdens alle verplaatsingen naar en van de werkposten en op 

gemeenschappelijke plaatsen, dient het mondmasker ter beschikking gesteld te worden door 
de werkgever. 

4. Cewez vzw zal een coronakit (o.a. alcoholgel, stoffen mondmasker, …) laten samenstellen en 

voorziet dit ter attentie van havenarbeiders, logistieke werknemers en vaklui. Verdere 
communicatie volgt van zodra meer nieuws! 

Mondmaskers 

Ingevolge de recentelijke beslissingen in het veiligheidsoverleg niveau 3 d.d. 04/08/2020 blijft de 

bedeling van mondmaskers aan havenarbeiders primordial. 
Het gebruik van mondmaskers is een bijkomende maatregel in situaties waar de 1,5 meter NIET kan 

worden gerespecteerd na uitputting van organisatorische en collectieve beschermingsmaatregelen en 
vervangen NIET de verplichte ‘social distancing’ van 1,5 meter. 

Er is geen mondmasker door de werkgever voorzien in situaties waar de “social distancing” kan 

gerespecteerd worden. Zie de actuele PC 301 Sectorgids veilig aan het werk. 
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De verdeling van de mondmaskers zal gebeuren door uw respectievelijke werkgever op moment van 
aanvang “shift”. 

 

Waar dient men een mondmasker te dragen: 
Ondanks de heersende maatregelen zijn er nog steeds gemeenschappelijke plaatsen en momenten 

waar veel personen kunnen samenkomen, in contact kunnen komen en onbedoeld de afstandsregels 
overtreden. 

Voorbeelden (niet limitatief) van deze plaatsen en momenten zijn: 

• In- en uitgangen van terminals (o.a. tourniquet) en gebouwen; 

• Verplaatsingen naar en van de werkposten; 

• Traphallen en gangen; 

• Sanitair; 

• Refters (uitgezonderd tijdens het effectief eten en drinken); 

• Wachtplaatsen voor bv. gemeenschappelijk vervoer; 

• Bureaus met een baliefunctie; 

• Kleedkamers; 

• Distributiepunten (o.a. dranken, radioposten, documenten,…); 

• … 

Richtlijnen tot het dragen van een mondmasker. Reinig je handen steeds voor- en na! 

Het masker:  

• Wordt gehanteerd aan de elastieken/touwen bij het aan-/afdoen;  

• Doe je niet binnenstebuiten aan (ook bij het heropzetten); 

• Moet goed aansluiten en de mond en neus bedekken; 

• Mag nooit aan de buitenzijde (kant buitenwereld) aangeraakt worden;  

• Mag met dat doel bijgehouden worden (rond de hals), ook in geval van drinken, eten, …; 

• Mag nooit los in de zak van de werkkledij gestoken worden, maar mag voorlopig bewaard 

worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld in een geïndividualiseerde 
papieren omslag, plastic ziplock zakje, uitwasbare gepersonaliseerde bak, …); 

• Wordt vervangen als het stuk is of bevuild; 

• Laat je niet rondslingeren. 

CEWEZ 

• Dragen van mondmasker: het gebruik van mondmaskers is verplicht in de 

gemeenschappelijke delen van het gebouw (gang-vergaderzalen) van Cewez. 

 

• Ziekte: 
o Havenarbeiders moeten de ziekte tijdig telefonisch melden aan de firma en Cewez 

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

o Er wordt gevraagd om thuis te blijven als je ziekt bent maar indien je het origineel 
attest toch wil afgeven op Cewez, dan moet dit nog steeds in de daartoe bestemde 

brievenbus (vooraan in de gang) of in de brievenbus van Cewez (aan de brug). 

o In het kader van de coronamaatregelen zal de controlearts ingeval van medische 
controle (voor de afgesproken doelgroep) vragen om een mondmasker te dragen 

tijdens de volledige controle. Dit mondmasker wordt voorzien door de controlearts.  
 

• Balie:  

o De balie van Cewez is opnieuw open. Dit werd op een veilige manier georganiseerd 

en wij vragen uw medewerking om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Cewez is 
alleen toegankelijk via de ingang ter hoogte van de voetgangersbrug. De deur die 

uitgeeft op de achterkant/tuin van het gebouw blijft gesloten. De gang werd 
opgedeeld in twee wandelrichtingen (IN/UIT) en er werden markeringen op de grond 

aangebracht om een veilige afstand van 1,5 meter te bewaren. Niet alleen aan de 

inkom, maar ook aan het loket staat ontsmettende gel die u kunt gebruiken om uw 
handen te ontsmetten. Er zijn 2 loketten beschikbaar, afgeschermd met een glazen 

wand, met mogelijkheid om prestatieboek en/of kledij onderdoor te schuiven. Mogen 
wij vragen om in de gang te blijven wachten totdat één van de loketten vrij is. Pas 

nadat de havenarbeider vóór u de balie heeft verlaten, mag u binnenkomen. Ziet u 
dat de wachtrij in de gang te lang is, keer dan op een later tijdstip terug. Op die 

manier kan de social distancing maximaal gerespecteerd worden.  
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• Kledij: 

o De kledijafhaling gebeurt vanaf 25/05/2020 opnieuw aan de balie. Telefonische 
reservatie of bestelling van kledij per mail is niet langer mogelijk.  

• Stempels: 

o Afstempelingen door Cewez (BV, HV, AF, FV/GA,…) gebeuren vanaf de datum van 

heropening. We zetten geen stempels met terugwerkende kracht. Heeft u verlof 
opgenomen in maart, april of mei (vóór 25/05), dan wordt dit wel achteraan in het 

prestatieboek ingeschreven, maar er zullen geen stempels op het strookje in het 
prestatieboek gezet worden. Idem voor ziekte, arbeidsongeval of andere dagen (KV, 

EDV, …) die hebben plaatsgevonden vóór 25/05. 

o Attesten of meldingen zijn nog steeds noodzakelijk voor uitbetaling. 

• MyCewez: 
o Het koppelen van een app aan uw werkboeknummer zodat u kunt inloggen op de 

webtoepassing MyCewez werd terug opgestart. U zal hiervoor een uitnodiging 

ontvangen.  

Opleidingscentrum 

De opleidingen zijn herstart. 

Wat in geval van besmetting 

Zie de actuele PC 301 Sectorgids veilig aan het werk.  

Aanwerving 

Er is geen aanwerving of stempelcontrole in het aanwervingslokaal t.e.m. 31 augustus 2020: u moet 
zich dus niet aanbieden in de lokalen van de V.D.A.B. voor 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.  

Attentia  

De medische onderzoeken van Attentia gaan nog steeds standaard telefonisch door. In het kader van 

volgende gevallen is een fysiek medisch onderzoek vereist waarvoor u wordt uitgenodigd door 

Attentia: 
- Opvolging in het kader van alcohol/drugs 

- Onderzoeken voor erkenningen 

- Bepaalde werkhervattingsonderzoeken waarvoor een fysieke controle noodzakelijk is.  

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, het is ENKEL bedoeld om je eigen ziekte 

niet te verspreiden.  



• Meten van lichaamstemperatuur:  

o Het meten van lichaamstemperatuur is GEEN zinvolle indicator omdat niet alle 
besmettelijke personen koorts maken en omdat personen koortswerende medicatie 

gebruikt zouden kunnen hebben.  

o Daarnaast wordt nog steeds geadviseerd om bij contact met mogelijks besmette 
personen en/of bij ziekte, thuis te blijven en de huisarts te contacteren. 

• De ontvettende werking van de voorziene reinigingsmiddelen zorgt er namelijk voor dat de 

buitenzijde van het virus aangetast wordt.  

• Raadpleeg regelmatig de website van Cewez vzw voor extra informatie.  

 

 

Verantwoordelijke uitgever :  

Guy Benedictus, directeur CEWEZ vzw 

Evendijk-Oost 244, 8380 Zeebrugge 


