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CORONAVIRUS: BIJKOMENDE RICHTLIJNEN 

 
Via dit bericht informeren wij u over bijkomende richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 tegen te gaan. 

 

A. Bijkomende richtlijnen met betrekking tot contact met de bemanning 

Vermijdt het fysieke contact met de scheepsbemanning en beperk de aanwezigheid aan boord tot 

het hoogstnodige. Ga niet in scheepsvertrekken (ship’s offices,….). In bijlage kan u het advies 

vinden dat uitgestuurd werd door EU Healthy Gateways aan de rederijen. Het is aan te raden deze 

adviezen te respecteren en evenredige maatregelen te nemen.  

 

 

B. Bijkomende richtlijnen met betrekking tot havenarbeid 

• Op de terminal dient fysiek contact tussen de verschillende departementen, diensten en 

externen maximaal vermeden te worden 

o Tracht indien mogelijk diensten zoveel mogelijk van elkaar te scheiden (fysieke 

spreiding, doorgeef balie,…) 

o Contact met externen (chauffeurs, ships delivery,…) worden tot het uiterst minimum 

beperkt en geef de voorkeur aan een telefonische of digitale uitwisseling van informatie 

o Het is uitzonderlijk mogelijk gedurende deze periode om de starturen van de shift 

beperkt te verschuiven (max een half uur), dit op vrijwillige basis en mits de 3 

vakbonden per mail hiervan op de hoogte te stellen. 

 

• Aan boord: 

o Wissel scheepsdocumenten bij voorkeur digitaal of ter hoogte van de gangway uit 

o Beperk de aanwezigheid aan boord tot het hoogstnodige en ga niet in 

scheepsvertrekken (ship’s offices,….) 

o Beperk het contact met scheepsbemanning tot het strikt noodzakelijke 

 

• Mobiele arbeidsmiddelen (kranen, heftrucks, straddlecarriers, wagens,…):  

o Reinig met daartoe voorziene middelen alle relevante oppervlakken (steunen, stuur,…) 

en bedieningsknoppen (radioposten, joysticks,…) 

o Verlucht regelmatig machines, shuttlebussen,… 

o Beperk het aantal inzittenden in gezamenlijke vervoersmiddelen 

 

• Bureaumateriaal 

o Reinig gemeenschappelijk bureaumateriaal bij elk gebruik 

o Indien mogelijk wijs bureaumateriaal persoonlijk toe 
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• Gemeenschappelijke ruimtes (refters, lokalen, markeerdercabine,…) 

o Tracht de schaftmomenten te spreiden en voorkom de gelijktijdige aanwezigheid van 

meerdere personen in één gesloten ruimte 

o Zet stoelen uit elkaar, laat voldoende plaats tussen en zit schuin tov elkaar 

o Beperk de aanwezigheid in kleine gesloten ruimte (markeercabine, pauzelokaal,…) op 

de terminal en gebruik open wachtcabines of dergelijke 

 

 
 

C. Hygiënische maatregelen 

We vragen iedereen om met gezond verstand te handelen en herhalen graag de algemene 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

• was regelmatig je handen en maak gebruik van de handgeldispensers. 

• gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare 

vuilnisbak. 

• heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog. 

• probeer, waar mogelijk, 1 meter afstand te houden van elkaar. 

 

Als je ziek bent; blijf thuis en contacteer je huisarts telefonisch. 

 

 

D. Richtlijnen in geval van medewerkers met een besmetting of in quarantaine 

BESMETTE MEDEWERKER: MELDEN! 

Werd een van de medewerkers op uw bedrijf (bediende, havenarbeider, vakman of logistieke 

medewerker) besmet met het coronavirus? Meld dit aan afdeling Haven van Cepa 

(loketten@cepa.be of 03 221 97 77). Geef door waar, wanneer en met wie deze persoon heeft 

samengewerkt. Cepa informeert de bedrijven en havenarbeiders die in contact kwamen met de 

besmette persoon. 

HAVENARBEIDER PREVENTIEF IN QUARANTAINE? 

In uitzonderlijke gevallen kan de FOD Volksgezondheid beslissen om ook niet-besmette personen in 

quarantaine te plaatsen. Gebeurt dit bij een van uw medewerkers, meld dit dan aan afdeling Haven 

van Cepa (loketten@cepa.be of 03 221 97 77). Voor havenarbeiders in vast dienstverband, vaklui of 

logistieke medewerkers die preventief in quarantaine werden geplaatst, kan u tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht aanvragen. Voor losse havenarbeiders blijft in dit geval de gewone werkloosheid 

van toepassing op basis van de nodige bewijsstukken. 

 

 

E. Richtlijnen in geval van ernstige economische impact 

In deze uitzonderlijke situatie is het mogelijk om voor uw havenkader, havenarbeiders in vast 

dienstverband, vaklui en logistieke medewerkers tijdelijke werkloosheid om economische redenen in 

te roepen, indien dit noodzakelijk zou zijn. 
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F. Dienstverlening CEPA 

De dienstverlening van CEPA wordt aangepast minstens t/m 3 april: 

• De loketten van de havendienst zijn voortaan enkel telefonisch of digitaal te bereiken 

• De openingsuren van het kledijbedelingscentrum worden beperkt tot ma & do (10u-15u). 

Het afhaalpunt (24/7) op Kallo blijft geopend. 

• Bepaalde opleidingen worden uitgesteld. 

• De schaftlokalen worden gesloten. 

• Alle evenementen en niet-kritische meetings worden uitgesteld. 

• Periodieke medische onderzoeken worden uitgesteld. 

 

 

 

 

 

Dit CEPA-bericht is binnenkort ook te raadplegen via de volgende link: 

http://iweb.cepa.be/pls/portal30/web_ha.dyn_ha_voor_leden_berichten.show  

 

 

http://iweb.cepa.be/pls/portal30/web_ha.dyn_ha_voor_leden_berichten.show

