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Covid-19 – update 7 – Nationale richtlijnen voor de Belgische zeehavens 

- Gebruik van mondmaskers - 

 

 
Vrijdag 24 april stelde de Nationale Veiligheidsraad haar aanpak voor om de strikte 
coronamaatregelen af te bouwen. In die exitstrategie zullen mondmaskers vanaf 4 mei 
een rol gaan spelen. Ook in onze haven zijn er enkele specifieke situaties die hiervoor in 
aanmerking kunnen komen. Daarom heeft de Belgische havengemeenschap 
bijkomende richtlijnen geformuleerd. Voor werkgevers zijn hierbij specifieke 
verantwoordelijkheden weggelegd.  
 
Wat verandert er? 

Tot 4 mei blijven de huidige maatregelen van kracht. Maar ook vanaf 4 mei verandert er 
voor de meeste werkposten niets.  Als men alleen werkt, of er kan 1,5 meter afstand 
gehouden worden, zijn mondmaskers niet noodzakelijk en worden ze niet aanbevolen. 
De basisrichtlijnen opvolgen blijft uiteraard belangrijk (handen wassen met water en 
zeep, 1,5 meter afstand houden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij 
ziektesymptomen en arts contacteren).  
 
Tijdens de dagelijkse werkvoorbereiding bepaal je samen met het havenkader 
(ceelbazen en foremannen) of 1,5 meter afstand houden op de werkpost gegarandeerd 
kan worden. Zo niet, dan is het volgens de nieuwe beslissing van de Nationale 
Veiligheidsraad verplicht om een mondmasker te gebruiken. Havenkader licht de 
medewerkers in tijdens de Take 5. 

 

 
Hoe ondersteun jij deze richtlijn? 

 Stem tijdens de werkvoorbereiding met het havenkader af op welke werkposten 

1,5 meter afstand houden niet gegarandeerd kan worden, en een mondmasker 

dus verplicht is.  

 De werkgever voorziet de mondmaskers. Verschillende types maskers kunnen 

worden aangeboden. Heb je nood aan maskers? Neem dan contact op met de 

dienst Uitrusting van Cepa op uitrusting@cepa.be of 03 544 03 60. 

 Informeer ceelbazen en foremannen over de afspraken en hun rol.  

 Zorg voor een hygiënische bedeling. Spoedig ontvang je hierover concrete 

richtlijnen.  

 Je ontvangt nog communicatiemateriaal over het gebruik van mondmaskers. 

mailto:uitrusting@cepa.be
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Ceelbazen en foremannen worden ook ingelicht over deze richtlijn. Havenarbeiders, 
vaklui en logistieke medewerkers zullen eveneens vandaag op de hoogte worden 
gebracht. De communicatie die zij van Cepa ontvangen zal je later ook ontvangen. 

 

 

Bijlage 
• Document ‘Nationale richtlijnen voor de Belgische zeehavens’ (www.cepa.be). 

 
 

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. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

http://www.cepa.be/
mailto:infoveiligheid@cepa.be

