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Nieuw coronavirus (Covid-19)
Informatie en adviezen van Empreva betreffende deze nieuwe infectie
Informatie over het virus en de ziektesymptomen
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs-extended/
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft naast de website www.info-coronavirus.be met
de meest recente informatie een telefoonnummer 0800/14.68.9. indien u nog extra vragen hebt.

Advies en aanbevelingen van Empreva
Empreva baseert zijn advies op de aanbevelingen en informatie verstrekt door de Belgische overheid
en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).
Voorlopig is een goede handhygiëne en social distancing de enige manier om een besmetting te
vermijden.
Omtrent het begrip social distanticing:
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/SocialDistancing.pdf
Zie hieronder enkele maatregelen:

a) Communicatie naar het personeel: algemene maatregelen
•

Ga naar de website: https://www.info-coronavirus.be/nl/

•

Videos met instructies: https://www.info-coronavirus.be/nl/videos

•

De affiche met tips voor een goede hygiëne:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_
NL.pdf

b) Arbeidsrechtelijke gevolgen van de maatregelen getroffen op de werkplaats om de
epidemie te beperken
•

Update Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen:
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-enarbeidsrechtelijke-gevolgen

•

Coronavirus: maatregelen voor personeelsleden van de federale overheid:
https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus-maatregelen-voorpersoneelsleden-van-de-federale-overheid
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c)

Preventiemaatregelen voor de werkplaats
1. Een uitgebreide opsomming van de verschillende preventiemaatregelen op de werkvloer:
Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan van de Hoge Raad
voor Preventie en Bescherming op het werk:
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-hetwerk-tegen-te-gaan
Advies van de WHO:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/WGO_GETTING_WORKPLACE_READY_FO
R_COVID_NL.pdf
2. FAQ van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus
3. Checklist van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
Checklist preventie COVID 19 (DOCX, 36.39 KB)
4. Het gebruik van mondmaskers en handschoenen:
Mondmaskers en handschoenen kunnen enkel gebruikt worden met de grootste
voorzichtigheid en met voldoende kennis over de overdacht van het virus. Onvoldoende
kennis over het dragen en gebruiken van een mondmasker of beschermhandschoenen kan
zelfs het risico op contact met het virus verhogen.
Hieronder bevinden zich enkele instructies:
•
•
•

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/when-and-how-to-use-masks

5. Zorg voor een goede verluchting van de lokalen.
De belangrijkste overdracht van het COVID-19 virus vindt plaats via rechtstreekse inademing
van speekseldruppeltjes van een zieke persoon of via aanraking van oppervlakken die door
deze persoon besmet werden.
Er is dus geen reden om de kunstmatige ventilatie (Airco) uit te schakelen of te reinigen, ook
niet wanneer bij een persoon in een coronabesmetting werd vastgesteld. Afstand houden
daarentegen en een minimale bezetting van de gebouwen blijft een belangrijke maatregel.
Zorg voor een goede verluchting door bijvoorbeeld ramen en deuren open te zetten.
Wanneer het gebouw verlucht wordt door middel van kunstmatige ventilatie , moet
hergebruik van lucht zo veel als mogelijk vermeden worden en is aanvoer van volledig verse
lucht aangewezen.
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Daarbij moet niet vergeten worden dat in ieder geval de verluchting van de werkplekken moet
voldoen aan de vereisten van de codex Welzijn op het werk.
De generieke gids “ Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis “van de Hoge Raad voor
Preventie en Bescherming op het werk geeft enkele tips over de ventilatie.
6. Reinig regelmatig voorwerpen die frequent door verschillende personen worden
aangeraakt.
•

Beperk het delen van de arbeidsmiddelen op de werkvloer. Zo dit niet mogelijk is, dienen
de gedeelde arbeidsmiddelen na gebruik (toetsenbord, computermuis, telefoon, tafelblad
en armsteunen en instellingshendels en -knoppen van de bureaustoelen) gereinigd te
worden.

•

Zorg voor een propere en hygiënische werkplek en reinig zeker de gladde oppervlakken
die regelmatig worden aangeraakt:
Voorbeelden :
•
•
•
•
•
•

Deurklinken
Trapleuningen
Lichtschakelaars
Gemeenschappelijk gebruikte burelen, tafels, keyboards, telefoontoestellen, …
Toiletten
…

Gebruikte producten :
•

De reinigingsmiddelen die hiervoor gewoonlijk gebruikt worden, volstaan. Een
bijkomende desinfectie is niet nodig. Voor het reinigen van toetsenborden en telefoons
kunnen echter wel wegwerpdoekjes voor eenmalig gebruik worden verstrekt.

•

Reinig vaatwerk grondig met water en afwasmiddel na elk gebruik.

•

Vermijd het gebruik van gemeenschappelijke handdoeken.

7. Geef het poetspersoneel duidelijke instructies
•

Zorg voor een duidelijk poetsplan: Wat, hoe, en hoe dikwijls.

•

Zorg voor voldoende poetsmiddelen en poetsdoeken.

•

Was frequent de gebruikte poetsdoeken op de hoogst mogelijke wastemperatuur.
(minimum 60°C)

•

Leer het poetspersoneel hoe het virus zich verspreidt en hoe ze een besmetting kunnen
voorkomen.
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d) In geval van contact met mogelijke COVID-19 patiënt.
Wanneer iemand ziek is, volg de instructies van de FOD Volksgezondheid:
https://www.info-coronavirus.be/nl/wie-testen/
Omzendbrief nr. 681 van 12 maart 2020 - Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van
een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal
administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende
bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
De werkplek van de zieke werknemer met vermoeden van COVID-19 besmetting :
•
•
•
•

Perimeter: Alles binnen een perimeter van 1,5 m rond de zitplaats van de zieke werknemer dient
beschouwd te worden als besmet.
Ofwel blijft de werkplek tijdelijk afgesloten of buiten gebruik gedurende 24 uur en wordt ze voor
in gebruikname grondig gereinigd met water en zeep.
Ofwel wordt de werkplek ontsmet: Als desinfectans kunnen alcohol (ethanol 60-90 %) of chloor
gebruikt worden.
De contactpunten en het gebruikte sanitair moeten goed gereinigd worden en indien mogelijk
gedesinfecteerd.

Leef zorgvuldig de gebruiksinstructies na en controleer of het product gebruikt kan worden op de
te ontsmetten oppervlakte.
•

Bij desinfecteren van kleine oppervlakken heeft alcohol de voorkeur. Handig in het gebruik zijn
geïmpregneerde alcoholdoekjes. Houd nauwkeurig de door de fabrikant aangegeven inwerktijd
aan. Maak het oppervlak voor de desinfectie altijd eerst goed schoon.

•

Bij het desinfecteren van grotere oppervlakken (> 0,5 m2) heeft een chloorpreparaat de voorkeur
(Chloortabletten). Deze werken sneller en zijn stabieler dan andere chloorverbindingen. Een
chlooroplossing is beperkt houdbaar en moet ten minste dagelijks vers worden aangemaakt.

•

Los chloortabletten altijd op in koud water. Bij oplossen in warm/heet water kan chloorgas
ontstaan.

e) Maatregelen voor werknemers die zich om dienstredenen dienen te verplaatsen naar het
buitenland.
•

Volg de richtlijnen van de FOD Buitenlandse Zaken:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland
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f) Bescherming van persoonsgegevens
De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit heeft een advies uitgebracht over de regels die moeten
worden nageleefd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (in het bijzonder
gezondheidsgerelateerde gegevens) tijdens deze crisis:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/covid-19-en-de-verwerking-vanpersoonsgegevens-op-de-werkvloer.
Dit advies roept een aantal vragen op, met name met betrekking tot de taken van de arbeidsarts. Deze
vragen werden overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten.
Opmerking:
Deze aanbevelingen zijn gemaakt op basis van de huidige wetenschappelijke gegevens en kunnen
mogelijk nog wijzigen.
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