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Veiligheidsberichten 

17-03-2020 | 2020/10 
 

 

Covid-19 – update 4 

 

 
In overleg met de 3 havenvakbonden en na advies van Mediwet informeren wij u over 
bijkomende maatregelen en informatie om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen 
te gaan.  
 

A. Hygiënische Maatregelen: 
 

• Was regelmatig en voldoende lang de volledige handen (min 40 sec) en maak gebruik 
van de handgeldispensers (ook bij het betreden van de terminal). 

• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi hem weg. 

• Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.  

• Hou minstens 1 meter afstand van elkaar.  
 
Deze basismaatregelen zijn cruciaal in het voorkomen van de verspreiding van het 
coronavirus. 
 
 

B. Reinigen van toestellen met de voorziene reinigingsproducten 
 
Op advies van Mediwet kan gesteld worden dat de voorziene reinigingsmiddelen in machines 
als noodmaatregel voldoende zijn. De ontvettende werking van het product zorgt er namelijk 
voor dat de buitenzijde van het virus aangetast wordt.  
 
Ondertussen wordt op korte termijn samen met Mediwet verder gezocht naar alternatieve 
middelen om mogelijke virussen te doden in deze tijden van schaarste aan specifieke producten. 
 
 

C. Meten van lichaamstemperatuur: 

 
Het meten van de lichaamstemperatuur is geen zinvolle indicator omdat de persoon 
koortswerende medicatie zou kunnen gebruikt hebben en sluit een mogelijke besmetting ook 
niet uit. 
Daarnaast wordt nog steeds geadviseerd om bij contact met mogelijks besmette personen en/of 
bij ziekte, thuis te blijven en de huisarts te contacteren.  
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D. Overdracht van papieren: 
 

In samenspraak met Mediwet wordt geadviseerd om het contact met materialen die mogelijks 
besmet zijn geraakt zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar mogelijk, maximaal in te zetten 
op een elektronische overdracht (email, foto,…). 
 
Indien de uitwisseling van documenten toch noodzakelijk zou zijn, zijn de basisregels nl. handen 
volledig en grondig wassen met water en zeep, de enige en correcte manier om je veilig te 
stellen. 
Handen grondig wassen blijft de voornaamste preventieve maatregel! 
 
 
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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