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Nieuw coronavirus (Covid-19)
Informatie en adviezen van Empreva betreffende deze nieuwe infectie
Informatie over het virus en de ziektesymptomen:
Het Coronavirus Covid-19 behoort tot de familie van de coronavirussen die verantwoordelijk is voor
zowel een banale verkoudheid als voor de meer ernstige respiratoire aandoeningen zoals MERS en
SARS.
Symptomen
De symptomen die het meest voorkomen zijn:
•
•
•

koorts
hoesten
kortademigheid

Het verloop kan goedaardig zijn, maar kan evolueren naar een ernstige longontsteking. Deze evolutie
naar een ernstige aandoening zien we eerder optreden bij personen met al bestaande
gezondheidsproblemen en/ of verminderde immuniteit.
Transmissie of overdracht van het virus
De wijze van transmissie is nog niet volledig gekend.
Overdracht heeft plaats door nauw contact met een zieke persoon die door te hoesten en/of te niezen
druppeltjes met virus in de lucht brengt. De ziekte wordt dus doorgegeven door het inademen van het
virus.
Het virus overleeft niet lang buiten het lichaam.
Oorsprong: waarschijnlijk van dierlijke oorsprong (diersoort nog ongekend)
Incubatietijd: momenteel nog onvoldoende gegevens
Behandeling
Momenteel enkel symptoombestrijding en ondersteuning van de ademhaling.
De behandelende artsen hebben richtlijnen ontvangen van de FOD Volksgezondheid.
Het virus kan snel opgespoord worden met een test (KULeuven is referentielaboratorium).
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Advies en aanbevelingen van Empreva
Empreva baseert zijn advies op de aanbevelingen en informatie verstrekt door de overheid en de
WHO.
Op dit moment is er in België geen reden voor extra maatregelen. We vragen u wel om de bekende
algemene voorzorgsmaatregelen rond hygiëne in acht te nemen, zowel voor uw werknemers als voor
derden.
Zie hieronder enkele maatregelen:
•
•

•
•
•

•

•

Pas goede handhygiëne toe: was regelmatig uw handen met water en zeep.
Bedek uw neus en mond bij hoesten of niezen. Gebruik hiervoor liefst een wegwerpzakdoekje
en gooi het meteen daarna in een vuilnisbak. Doe hetzelfde als u uw neus snuit. Was daarna
uw handen met water en zeep.
Vermijd nauw contact met iedereen die koorts heeft en hoest.
Bij behandeling van goederen afkomstig uit risicogebieden: Gebruik de daarvoor aangewezen
handschoenen zoals voorgeschreven.
Bij behandeling van materiaal van dierlijke oorsprong en afkomstig uit risicogebieden, zoals
exotische dieren of voedingswaren van onbekende oorsprong: Gebruik de daarvoor
aangewezen handschoenen zoals voorgeschreven.
Mondmaskers worden niet geadviseerd tenzij voor het medisch personeel dat instaat voor de
verzorging van besmette personen. Het probleem is dat het alleen helpt als men speciale
maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over de neus en mond. Men moet de maskers heel
nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet
mogelijk.
Extra maatregelen (momenteel nog niet van toepassing)
Enkel voor werknemers in diensten die in contact kunnen komen met personen uit
risicogebieden: Het kan aangewezen zijn om mondmaskers ter beschikking te stellen aan zieke
personen, om zo de verspreiding van ziektekiemen te beperken in afwachting van een
diagnose of isolatie.

Maatregelen bij vermoeden van ziekte 2019-nCoV
Wanneer kunnen we spreken over een geval met een vermoeden van de ziekte 2019-nCoV?
Bij iedere persoon die symptomen vertoont van een ernstige luchtweginfectie en waarbij er een
epidemiologische link is met ofwel een recente reis naar China (14 dagen voorafgaand aan de
symptomen) ofwel een contact met een zieke persoon met een bewezen Corona infectie.
Aanbeveling voor de werknemers die aan deze definitie voldoen:
Bent u recent teruggekeerd uit China (maximaal 14 dagen) en/of had u contact met iemand uit de
regio en hebt u last van deze symptomen, dan neemt u bij voorkeur eerst telefonisch contact op met
uw arts, waarbij u uw verblijf in China expliciet vermeldt.

Maatregelen voor werknemers die zich om dienstredenen dienen te verplaatsen naar China of
andere risicogebieden:
Volg de richtlijnen van de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplomatie.belgie.be)
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Meer informatie over de infectie en de te nemen maatregelen:
https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.health.belgium.be/nl/veelgestelde-vragen-over-het-nieuw-coronavirus
De FOD Volksgezondheid heeft eveneens een gratis nummer ter beschikking gesteld om te
antwoorden op al uw vragen: 0800/14.68.9
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.sciensano.be/nl/pershoek/nieuw-coronavirus-2019-ncov-rocedure-en-advies
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/china

Opmerking:
Deze aanbevelingen zijn gemaakt op basis van de huidige wetenschappelijke gegevens en kunnen
mogelijk nog wijzigen.
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