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Nieuwe coronavirus (Covid-19)
Informatie en raadgevingen
quarantainemaatregelen

van

Empreva

over

de

versoepeling

van

de

Empreva baseert haar advies op de aanbevelingen en de informatie van de Belgische autoriteiten en de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Deze nota is een aanvulling op de verschillende informatiedocumenten die al op de website van Empreva
zijn gepubliceerd.

Hoe bereid ik me voor op de versoepeling van de quarantainemaatregelen binnen mijn
organisatie?
1. Risicoanalyse
Om gepaste maatregelen te kunnen nemen voor de terugkeer naar het werk na deze quarantaineperiode,
is het belangrijk om een risicoanalyse uit te voeren.
Een risicoanalyse bestaat uit
-

het vaststellen van risico's
het definiëren en identificeren van risico's
het beoordelen van de risico’s

Op basis hiervan moeten de passende preventieve maatregelen worden genomen, volgens de volgorde
hieronder:
▪
▪
▪

Maatregelen inzake risicopreventie
Maatregelen inzake schadepreventie
Maatregelen om schade te beperken

Bovendien moet altijd voorrang worden gegeven aan collectieve beschermingsmaatregelen boven
individuele beschermingsmaatregelen.
De verantwoordelijkheid voor deze risicoanalyse, de uitvoering en de actualisering ervan ligt bij de
werkgever. Hij betrekt hierbij de bevoegde preventieadviseurs (inclusief de arbeidsartsen), de leden van de
hiërarchische lijn en het comité voor preventie en bescherming op het werk.
Voor de verschillende rollen van deze actoren: https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-hetwerk/organisatorische-structuren
In het kader van de geleidelijke versoepeling van de quarantainemaatregelen van de federale
organisaties, kan deze analyse op verschillende niveaus worden uitgevoerd:
a. de organisatie als geheel
b. de verschillende plaatsen/werkposten
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1.a. Organisatie als geheel
Met betrekking tot de organisatie als geheel beveelt Empreva aan om zich te concentreren op de
volgende punten:
-

-

-

-

-

het bepalen van de noodzakelijke activiteiten en de maatregelen die zijn genomen voor niet-prioritaire
activiteiten.
de communicatie naar personeel, bezoekers, onderaannemers, ... over verspreiding van de ziekte.
de communicatie naar het personeel:
▪ geldende regels met betrekking tot de regels die moeten worden gevolgd in geval van ziekte /
vermoeden van besmetting of contact met Covid-19
▪ de mogelijkheid om contact op te nemen met de preventieadviseurs-arbeidsartsen, zeker voor
werknemers die tot een risicogroep behoren
de communicatie met het schoonmaakpersoneel:
▪ nieuwe regels en procedures (verhoogde frequentie, elementen die meer aandacht vereisen, ...)
en vooral de procedure die moet worden gevolgd voor het ontsmetten van een werkplek die door
een zieke werknemer is verlaten.
▪ regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
het identificeren van alle mogelijke apparatuur/plaatsen die een risico kunnen vormen.
Bijvoorbeeld liften, toiletten, vergaderzalen, cafetaria's, kitchenettes, deurklinken, schakelaars, etc. In
deze categorie vestigen wij uw aandacht op de reiniging van de voertuigen; het is aan te raden om bij
elke verandering van bestuurder voor de reiniging van de verschillende onderdelen te zorgen (stuur,
versnellingspook, hendels van richtingaanwijzers en ruitenwissers, handgrepen van de autodeuren,
handgreep voor de stoelverstelling, ...).
het bepalen van organisatiespecifieke regelingen voor alle mogelijke werkzaamheden die een risico
zouden kunnen inhouden.
Bijvoorbeeld
landschapskantoren, clean desk policy, gedeelde apparatuur zoals
toetsenborden/muizen, printers, enz.
het rekening houden met de psychosociale aspecten.

In dit verband verwijzen we naar de verschillende specifieke notities die Empreva heeft ontwikkeld en die
beschikbaar zijn op onze website - www.empreva.be.

Checklist van de FOD WASO
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een checklist opgesteld met tal van punten die
kunnen worden gebruikt om na te gaan of bij de risicoanalyse op het niveau van de organisatie rekening is
gehouden met alle nodige elementen.
Deze
checklist
is
hier
te
vinden:
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronaviruspreventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen
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1.b Risicoanalyse plaatsen / werkposten
Om de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk te ondersteunen, heeft Empreva een
risicoanalysetool voor biologische risico’s ontwikkeld, die is aangepast aan het coronavirus. Deze
risicoanalyse richt zich op de verschillende werkposten of activiteiten en op de gebouwen.
Het doel van dit instrument is om de activiteiten op te lijsten die een risico kunnen vormen voor Covid-19,
zodat er vervolgens passende preventiemaatregelen genomen kunnen worden.
We willen er graag specifiek op wijzen dat deze tool ingevuld moet worden in samenwerking met de interne
preventiedienst en een lid van de hiërarchische lijn.
Aandachtspunt:
Gezien bepaalde gebouwen/lokalen gedurende een lange periode niet gebruikt zijn geweest, moet
rekening worden gehouden met andere risicofactoren. Deze zijn niet opgenomen in de bovengenoemde
tool.
Bijvoorbeeld stilstaand water > risico op legionella
Bijvoorbeeld het onderhoud van ventilatiesystemen

2. Preventieve maatregelen
Generieke gids van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
Deze uitgebreide gids somt heel wat aanbevelingen op om de verspreiding van Covid-19 op de werkplek
tegen te gaan. Hij kan dienen als bron van inspiratie bij het bepalen van de preventieve maatregelen die
binnen uw organisatie genomen kunnen worden.
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegente-gaan

Over het begrip social distancing:
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/2020-04-06%20%20Social%20distancing%20verklaard%20CLEAN_changes-def.pdf

FAQ van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg :
https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

Aandachtspunten
Empreva heeft verschillende documenten opgesteld over specifieke preventiemaatregelen. Deze worden
voortdurend aangepast. Ze zijn beschikbaar op de website van Empreva - www.empreva.be en worden hier
niet verder vermeld.
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Empreva raadt echter aan om bij het invoeren van de preventiemaatregelen te waken over volgende
punten:
•

Naleving van de brandpreventiemaatregelen
Aanpassingen in de flow van personen, … mogen er niet toe leiden dat de
brandpreventiemaatregelen vergeten zouden worden. Deze zullen herbekeken moeten worden na
de goedkeuring van nieuwe werkafspraken. Een communicatie voor de interne interventieteams
wordt altijd aanbevolen (ongeacht of de maatregelen nu worden aangepast of niet).

•

De instructies met betrekking tot de eerste hulp aanpassen
Sommige instructies zijn gewijzigd als gevolg van Covid-19. Deze zouden duidelijk gecommuniceerd
moeten worden naar de bedrijfseerstehulpverleners.
Meer uitleg hierover is te vinden in de generieke gids die hierboven vermeld staat.

•

Risicogroepen
Deze
risicogroepen
worden
door
Sciensano
19.sciensano.be/nl/covid-19-algemene-informatie

geïdentificeerd:

https://covid-

Deze moeten steeds in overweging worden genomen wanneer maatregelen worden vastgelegd die
te maken hebben met de organisatie van het werk. Bijvoorbeeld door hen zoveel mogelijk te laten
telewerken of door hen de mogelijkheid te bieden werkactiviteiten uit te voeren die minder risico's
met zich meebrengen.

Let op:
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke gegevens en zijn aan verandering
onderhevig.
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