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Veiligheidsberichten 
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Covid-19 – update 2 

 

Terwijl de Belgische gezondheidsautoriteiten de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 op 
de voet volgen, zien wij in onze dagelijkse contacten met bedrijven en organisaties dat ook zij 
diverse stappen ondernemen: ontsmettende alcoholgels worden ingezet, extra tissueboxen 
worden verdeeld, er wordt opgeroepen om geen handen meer te schudden enzoverder.   

Enkele bedrijven overwegen om iedereen een mondmasker te laten dragen, maar dit wordt door 
virologen sterk ontraden.  Zij lanceerden gisteren trouwens een oproep om de nog beschikbare 
voorraden te reserveren voor zorgverleners en patiënten. 

Wijzelf blijven ook waakzaam en staan in nauw contact met onder andere Mediwet en ASV. 

Tot nader order blijven de hygiënemaatregelen uit onze eerdere veiligheidsberichten van kracht:  

- strikte handhygiëne: regelmatig de handen wassen met water en zeep en niet met handen 
aan het gezicht komen. 

- strikte hoesthygiëne: hoesten en niezen in wegwerpbare zakdoek en deze na gebruik in 
afgesloten vuilbak gooien.  Bij geen zakdoek: hoest in de elleboogplooi. 

- zoveel mogelijk vermijden van nauw contact met mensen die symptomen van een 
luchtweginfectie vertonen 

- bij vragen een arts contacteren. 
 
FOD Volksgezondheid vatte deze maatregelen overzichtelijk samen op een affiche die in 4 talen 
beschikbaar is.  Via de linken hieronder kunnen jullie de affiches downloaden en gebruiken: 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_EN.pdf 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_FR.pdf 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_DE.pdf 

 
Wij willen jullie vriendelijk verzoeken om deze info tijdens de ‘Take5’ te communiceren aan de 
medewerkers – havenarbeiders en anderen. 
 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat van de Gemeenschappelijke 

Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of via infoveiligheid@cepa.be. 
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