Veiligheidscommunicatie “Op weg naar een optimale werkomgeving”
De mens - Gebundelde richtlijnen & maatregelen tegen het nieuwe coronavirus
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 VAKBONDFRONT
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 zijn alvast geldig tot 30/06/2020.
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 nodige bewijsstukken 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 het 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 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).

ONDERNEMING
Zie de actuele PC 301 Sectorgids veilig aan het werk.

MONDMASKERS
Ingevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 April 2020 wordt er overgegaan tot de bedeling van mondmaskers aan havenarbeiders.
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.
De verdeling van de mondmaskers zal gebeuren vanaf 04 Mei 2020 door uw respectievelijke werkgever op moment van aanvang “shift”.
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


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



Balie:
o
o

De balie van Cewez is voorlopig nog gesloten en MOET bij voorkeur telefonisch of via mail (info@cewez.be) gecontacteerd worden. De balie zal binnenkort
heropend worden van zodra alle materiaal is geleverd om een veilige service te kunnen bieden. Hierover wordt later nog gecommuniceerd.
Kledij kan telefonisch besteld worden; afhaalmoment wordt afgesproken.
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o

Vermijd nodeloze verplaatsingen; afstempelingen kunnen op een later tijdstip geplaatst worden, alle attesten of meldingen zijn nog steeds noodzakelijk
voor uitbetaling.

OPLEIDINGSCENTRUM
De opleidingen zullen weldra opstarten. Hierover wordt later nog gecommuniceerd.

WAT IN GEVALVAN BESMETTING
Zie de actuele PC 301 Sectorgids veilig aan het werk.

AANWERVING
Er is geen aanwerving of stempelcontrole in het aanwervingslokaal t.e.m. 30 juni 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:
o Timetable: firma geeft de werkloosheidsdagen door aan Cewez. Afstempeling in prestatieboek is niet nodig.
o Losse pool: afstempeling in prestatieboek is niet nodig.

ATTENTIA
Werkhervattingsonderzoeken en periodieke onderzoeken van Attentia gaan telefonisch door.

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.
Meten van lichaamstemperatuur:
o Het meten van de 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.

Bescherm niet alleen uzelf,
maar ook uw medemens!
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