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Herhaling Ebola bericht: geen reden tot ongerustheid  
De Ebola-epidemie in enkele West-Afrikaanse 
landen verontrust meer en meer havenarbeiders.  
Vooral de havenarbeiders die werken aan boord 
van schepen die in havens van deze landen 
hebben aangemeerd, stellen zich vragen over de 
mogelijke besmettingsrisico’s. Daarom herhalen 
we nog een keer het volgende:

De incubatietijd van het Ebola-virus bedraagt 
over het algemeen 5 tot 10 dagen. De symptomen 
treden dus maximaal 10 dagen na de besmet-
ting door het virus op. Een bemanningslid dat 
mogelijk besmet is, zal bij zijn aankomst in 
Antwerpen duidelijke symptomen vertonen en 
zwaar ziek zijn. Pas dan is Ebola besmettelijk 
(Zolang iemand geen symptomen vertoont, is het 
virus onvoldoende in het lichaam aanwezig om 
besmettelijk te kunnen zijn).
De kapitein heeft de verplichting om elke 
besmettelijke ziekte aan de bevoegde haven-
autoriteiten te melden. Op dat moment zullen 
door Saniport (FOD Volksgezondheid) alle 
maatregelen al getroffen zijn om de besmette 
persoon te isoleren en naar een ziekenhuis 
te voeren. Een persoon die door Ebola ziek is 
geworden is ook niet meer in staat  om te werken.  

Ebola is quasi uitsluitend besmettelijk door 
direct contact met lichaamsvochten, zoals 

bloed, sperma, urine, braaksel, speeksel en ont- 
lasting. Theoretisch kan Ebola verspreid worden 
via besmette voorwerpen, maar de overlevings-
kansen van het virus op inert materiaal zijn 
zeer beperkt. Onder invloed van droogte en zon 
(UV straling) gaat het virus zeer snel dood. Het 
wordt niet verspreid via de lucht.

Samengevat: als men geen direct contact 
heeft met zieke personen, is er ook geen 
gevaar voor besmetting!
Wil je meer info? Kijk op de website van het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde: 
www.itg.be > reisgeneeskunde > nieuws of 
rechtstreeks via onderstaande link:
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.
aspx?WPID=691&MIID=637&IID=332&L=N 

Je kan ook contact opnemen met de Externe 
Dienst Voor Preventie en Bescherming - MEDIWET: 
Via telefoon: 03-205 69 70 
of per mail: infoantwerpen@mediwet.be

Wat je moet weten over de wintermaatregelen  
Van 1 november tot 31 maart moeten in het 
kader van de paritaire afspraken een aantal 
organisatorische maatregelen genomen worden.  
We herhalen hier nog eens de maatregelen die 
gelden voor havenarbeiders.

Bij barre weersomstandigheden gedurende deze 
periode moeten de arbeiders zich regelmatig 
kunnen verwarmen in de verwarmde ruimten.  Bij 
de aanwerving moet men er rekening mee houden 
dat men ploegleden zal moeten uitwisselen om 
het werk niet te laten stagneren. Hierbij moet de 

aandacht vooral gaan naar die havenarbeiders 
die zich door de aard van hun werk niet regel-
matig kunnen verwarmen.

Bij extreem barre weersomstandigheden zijn de 
havenarbeiders bij de aanwerving voor de nacht-
shift niet ertoe verplicht om op het werkaanbod in 
te gaan.  Dit wordt dagelijks bepaald aan de hand 
van de WET (Windchill Equivalent Temperature). 
In voorkomend geval wordt de afschaffing van 
de verplichting aan het Aanwervingslokaal 
meegedeeld.

Overeenkomstig de paritaire afspraken worden in 
december, januari en februari GRATIS water- 
verwarmingstoestellen en/of thermosflessen 
ter beschikking gesteld voor het bereiden van 
warme dranken. Op distributiepunten in de di-
recte nabijheid van de werkplaatsen moeten er 
wegwerpbekers klaar staan.  
De foreman moet de havenarbeiders vóór de 
aanvang van het werk inlichten over hoe en 
waar men warme drank kan krijgen, waar er 
verwarmde plaatsen zijn en hoe het gebruik ervan 
georganiseerd wordt. 

http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?WPID=691&MIID=637&IID=332&L=N
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De kledijbedeling is klaar voor de winter
Bij de kledijbedeling zijn een aantal kledingstukken beschikbaar, specifiek voor koude werkomstandigheden. Hier nog even een kort overzicht:

Thermovest:
Gewatteerde vest 
zonder mouwen
maat S tot XXXL
588 punten

Thermobroek:
Gewatteerde broek – maat S tot XXXL
555 punten 

Beide enkel geschikt als onderkledij geen fluo en geen reflectie !

Wintervest:
fluo-oranje met zwart en
reflecterende banden
maat 46 t.e.m. 70
1286 punten

Winterbretelbroek: 
fluo-oranje met zwart en reflecterende banden
maat 48 t.e.m. 70
1543 punten

Fleecevest:
Fleece in fluo-oranje/zwart met rits
in 100% polyester.  
Voorzien van reflecterende banden.  
Licht, comfortabel en warm
maat XS tot XXXXL 
668 punten

Thermische T-shirt:
T-shirt met lange mouwen
marineblauw met ribboord aan de hals
en verlengde rug
interlock, 50% polyester/50% viscose
maat XS t.e.m. XXXXL
281 punten

Thermische onderbroek:
Lange broek met gulp
met dezelfde specificaties als T-shirt 
maat XS t.e.m. XXXXL 
254 punten

Beide enkel geschikt als onderkledij 
Geen fluo en geen reflectie !

Veiligheidslaarzen
met rits en voering Saturn:
Met stalen neus, ritssluiting en voering 
maat 36 - 48 (49 - 51 evenwaardig model)
1623 punten

Veiligheidslaarzen
zonder rits en voering Saturnus:
zoals hierboven, maar zonder rits
maat 38 tot 48
2285 punten

Veiligheidslaarzen
met rits en voering Arbesko:
Met stalen neus, stalen tussenzool, 
ritssluiting en overneus 
met wintervoering – maat 37 tot 48
2901 punten

Winterveiligheidslaarzen Jalas:
Hoge winterlaarzen die een uitstekende 
bescherming bieden tegen extreme koude en 
regen. Met beschermingsneus en een anti-
perforatiezool, goede anti-slipeigenschappen 
en uitstekende pasvorm. Maat 39 tot 47
3160 punten

Winterhandschoenen:
Lederen werkhandschoen, 
met wol gevoerd – maat 7 t.e.m. 12 
238 punten

Winterhandschoenen voor markeurs:
Met wegklapbaar wantgedeelte
 maten s/M/L/XL
238 punten

Helmmutsen:

Type 2: V-guard  Type 3: Balaclava Type 4: Beanie ear protect

Alle mutsen: 71 punten


