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Veiligheidsberichten 

30-03-2020 | 2020/12 
 

 

Covid-19 – update 6 – Nationale richtlijnen voor de Belgische zeehavens 

- Gebruik van mobiele arbeidsmiddelen - 

 

 
De werkgevers en het gemeenschappelijk vakbondsfront van de Belgische zeehavens hebben 
samen met medische en veiligheidsexperts nationale richtlijnen (vgvber 11 – covid 19 – update 
5) opgesteld om iedereen maximaal te beschermen.  
 
Hierin wordt specifiek aandacht gegeven aan het bedienen/ gebruik van mobiele 
arbeidsmiddelen door meerdere bestuurders (kranen, heftrucks, straddlecarriers, wagens –met 
uitzondering van de wagens/ voertuigen bestemd voor lading-,…). Op basis van de huidige 
Internationale en Europese richtlijnen heeft de arbeidsgeneeskundige dienst Mediwet 
onderstaand advies met betrekking tot het reinigen van deze arbeidsmiddelen uitgewerkt. 
 
Aan de werkgevers wordt gevraagd om aan dit aanvullend advies zo snel als mogelijk te voldoen, 
hierbij rekening houdende met de schaarste aan specifieke producten en bijhorende organisatie 
(voorziening middelen, informatie, communicatie,…) op terminal. Aan iedereen wordt gevraagd 
om deze richtlijnen strikt op te volgen. 
 

Dit advies omvat een concreet stappenplan dat bij het beëindigen van elke shift uitgevoerd 
moet worden. 
1. verluchten van de cabine 
2. reinigen met een reinigingsmiddel 
3. desinfectie van de contactelementen (stuur, armsteun, deurklink, bedieningsknoppen en –

hendels,…) 
4. verlaten van de cabine 

 
 

A.  Stappenplan 

Einde shift: stappenplan voor reinigen en desinfectie van aangeraakte oppervlakten 

1. Verluchten van de cabine/werkruimte:  

De cabine dient verlucht te worden (tijdsduur nl. het gekozen product) door het  openen 
van ramen en deuren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de specifieke 
veiligheidsinstructies van het arbeidsmiddel. 

2. Reiniging van vuil:  

De cabine wordt gereinigd met de gangbare reinigingsmiddelen beschikbaar in het 
bedrijf. De reiniging wordt uitgevoerd door de havenarbeider die de shift beëindigt. De 
nodige reinigingsproducten en materiaal worden door het bedrijf ter beschikking 
gesteld. 
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3. Bijkomend ontsmetten:  
 
De delen die tijdens de shift aangeraakt werden met de handen (stuur, pook, grendels 
van deuren, steunen, joysticks, bedieningsknoppen en –hendels, handgrepen, leuning, 
…) dienen met wegwerpdoeken bijkomend ontsmet te worden. Na gebruik dienen deze 
doeken in een vuilbak verwijderd te worden.  

 
De producten waarmee deze desinfectie dient te gebeuren, moeten één van de 
volgende componenten minimaal bevatten: 

 70 % ethanol:   
- op oppervlakte aanbrengen en wrijven met een doek 

 50 % isopropylalcohol:  
- op oppervlakte aanbrengen en wrijven met een doek 

 Natriumhypochloriet  ( javel) = 10 ml zuivere javel  in 1000 ml water opgelost 
(oplossing moet minstens 200 ppm natriumhypochloriet bekomen) 

- op oppervlakte aanbrengen en met een doek uitwrijven.  

 Oplossing met chloortabletten: 1 chloortablet ( met 1.5 g actief chloor) oplossen 
in 6 l handwarm water- in geval van 1 g actief chloor per tablet, dan 1 tablet in 4 l 
water oplossen:   

- Dmv druppelflacon met chlooroplossing: wegwerpdoek 1 goed 
bevochtigen met de oplossing 

- Met de doek de te ontsmetten oppervlakten goed inwrijven dmv 
cirkelvormige bewegingen 

- 5 minuten wachten, tijdens deze periode oefent de chlooroplossing zijn 
effect uit 

- Hierna een andere wegwerpdoek (nr 2) met water bevochtigen, de 
oppervlakte hiermee nog eens reinigen 

- Beide doeken verwijderen in een vuilbak 
 
 

4. De cabine verlaten  
 
De cabine verlaten zonder de ontsmette delen (vb. deurklink,…) nog aan te raken 
 
 

5. Bij besmetting:  
 
Bij vaststelling dat een cabine gebruikt werd door een havenarbeider die achteraf ziek 
blijkt te zijn, zal de cabine volledig ontsmet moeten worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
centrale der werkgevers aan de haven van antwerpen cv - Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming 

 
adres: Haven 410 - Zomerweg 3 bus 1  |  B-2030 Antwerpen 3  |  telefoon: +32 3 540 85 60  |  Fax: +32 3 540 86 79  |  btw: BE 0404 759 323  |  www.cepa.be  | infoveiligheid@cepa.be  | 

IBAN: BE85 2200 1125 8706 | BIC: GEBABEBB |  RPR Antwerpen 

3 
 

 

B. Hygiënische maatregelen  

 

 Basismaatregel 

o Was regelmatig (voor, tijdens en na de shift) en voldoende lang de volledige handen 
(min 40 sec) en maak gebruik van de handgeldispensers (ook bij het betreden van 
de terminal). 

o Raak het aangezicht zo weinig mogelijk aan 

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

o Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.  

o Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar.  

 
Deze basismaatregelen zijn cruciaal in het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. 
Rekening wordt gehouden met het gegeven dat alleen gezonde havenarbeiders, zonder 
luchtweginfectiesymptomen tewerkgesteld mogen worden.  
Nog steeds wordt geadviseerd om bij contact met mogelijks besmette personen en/of bij 
ziekte, thuis te blijven en de huisarts te contacteren. 
 
 
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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