Hoe kan ik besmetting voorkomen en wat kan ik doen als er een mogelijke besmetting zou zijn?
De aanpak van het coronavirus (of COVID-19) is een complexe zaak. Het virus kan via verschillende
wegen overgedragen worden aan anderen. Om een besmetting te voorkomen, moeten op alle niveaus in
de onderneming de nodige maatregelen genomen worden.
Hieronder vindt u een aantal ideeën die u op weg kunnen zetten bij een dergelijke aanpak.
Preventief
•

•
•
•
•
•

Op het vlak van hygiëne
o Elke werknemer dient vaak de handen te wassen (thuis en op het werk), met zeep of met
ontsmettende alcohol;
o Vlakken die vaak door veel werknemers worden aangeraakt, periodiek
reinigen/desinfecteren;
▪ Dit gaat over alle objecten die zich op de werkplek bevinden en in ruimtes waar
medewerkers samenkomen:
• Deurklinken en trapleuningen;
• Vlakken van deuren die ook aangeraakt worden;
• Automaten die gezamenlijk gebruikt worden;
• Waterbidons (knoppen);
• Toiletten (deurklinken en schakelaars, rolhouders);
• Douches (deurklinken, knoppen en lavabo’s, kranen);
• Knoppen van liften;
• Gedeelde klavieren, muizen, …;
• …
Bewaar de nodige afstand (aanbeveling 1,5 meter)
Zoveel mogelijk thuiswerken indien mogelijk;
Vergaderingen, opleidingen,… zoveel mogelijk beperken, uitstellen of vervangen door conference
calls, live streaming, …;
Spreiden van de lunchtijd indien mogelijk;
Vermijden van piekmomenten bij het gebruik van het openbaar vervoer (spreiden van de
werktijd).

Curatief/reactief
Wat te doen wanneer in een afdeling een werknemer opgemerkt wordt die -regelmatig- hoest, niest,
koorts heeft, ...
• Op niveau van de betrokkene (probeer onderstaande in alle rust uit te voeren):
▪ Het is belangrijk deze persoon snel te isoleren
▪ Bezorg de betrokkene zo vlug mogelijk een “P2 of P3” masker en bewaar hierbij
voldoende afstand;
▪ Vraag de werknemer om telefonisch contact op te nemen met zijn huisarts;
▪ De huisarts zal een aantal vragen stellen en indien noodzakelijk acties
ondernemen om te achterhalen of het gaat om corona dan wel om gewone ziekte
(griep/verkoudheid). De huisarts is gemachtigd om de betrokken werknemer te
isoleren in de thuissfeer (voor twee weken). Testen op corona is een beslissing
van de huisarts en geeft relatief snel resultaat;
▪ Stuur de werknemer naar huis of naar een andere plaats die wordt aanbevolen
door de huisarts;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vraag aan de werknemer om de gemaakte afspraken met zijn huisarts mee te
delen aan de leidinggevende of een aangeduide persoon (bv. interne dienst voor
preventie en bescherming op het werk, personeelsdienst, …)
(Afhankelijk van het advies van de huisarts) Vraag aan de betrokkene met wie hij
contact heeft gehad en op welke plaatsen in het bedrijf hij die dag is geweest;
Vraag op welk gsm-nummer de betrokkene bereikbaar is voor eventuele
contactname;
Deel de betrokkene mee dat coördinatie en alle verdere communicatie gebeurt via
de werkgever (geen initiatief uitgaande van de betrokkene zelf);
Maak afspraken voor verdere contacten (toewijzen van 1 contactpersoon);
Denk na over de manier van transport naar zijn woning.

Indien de betrokkene zich thuis bevindt en de werkgever contacteert: vraag hem om telefonisch zijn
huisarts te contacteren en de contactpersoon op de hoogte te brengen van het resultaat.
•

Op niveau van de rechtstreekse collega’s van de betrokken werknemer:
▪ Informeer de collega’s over de stand van zaken van de betrokkene (geen medische
gegevens);
▪ Vraag aan de rechtstreeks betrokken collega’s om aan telewerk te doen (indien
mogelijk).

•

Op niveau van de betrokken afdeling:
▪ Grondige desinfectie/decontaminatie van de werkplekken met ontsmettende
alcohol (in overleg met de arbeidsarts);
▪ Intenser reinigingsprogramma voor de volgende dagen tot er tekenen zijn dat het
risico effectief daalt.
▪ Afhankelijk van de situatie, de betrokken afdeling informeren over de stand van
zaken
Op niveau van de hele onderneming:

•

Geruststellen is de boodschap, leg de nadruk op het preventieve karakter van de maatregelen en vraag
ook om de nodige voorzichtigheid (zie preventief).
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