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Veiligheidsberichten 

31-07-2020 | 2020/27 

 

Covid-19 – update 11 – Verplichting tot dragen van mondmasker 
Dit veiligheidsbericht vervangt het bericht 2020/25 van 24-07-2020. 

 

De voorbije maanden werden heel wat maatregelen genomen ter voorkoming van Covid-19 

besmettingen. Momenteel wordt terug een stijging van het aantal besmettingen waargenomen en 

wordt gevreesd dat we aan het begin van een tweede besmettingspiek staan en stijgt ook de kans 

dat een medewerker besmet geraakt. 

  

Het gedrag van ons allemaal zal de grootte van de tweede piek en de gevolgen ervan bepalen. Het 

is daarom belangrijk dat de bestaande maatregelen volgehouden worden. 

 

1 Basisrichtlijnen (herhaling) 
 

De essentie van de basisrichtlijnen wordt hieronder nog eens kort herhaald. Meer specifieke 

informatie hierover is terug te vinden in de sectorgids. 

 

De werkomstandigheden moeten maximaal aangepast worden zodat de basismaatregelen 

gerespecteerd worden: 

- Minstens 1,5 meter afstand houden tussen personen, ondersteund door middel van 

technische en/of organisatorische maatregelen 

Ook voor gemeenschappelijke ruimtes (refters, lokalen, markeerdercabine,…) geldt dit:  

o Spreid schaftmomenten en voorkom de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere 

personen in één gesloten ruimte 

o Zet stoelen uit elkaar, laat voldoende plaats tussen (min. 1,5 meter) en zit schuin 

t.o.v. elkaar 

o Beperk de aanwezigheid in kleine gesloten ruimtes (markeerdercabine, 

pauzelokaal,…) op de terminal en gebruik open wachtcabines of dergelijke 

- Uitgebreide hygiëne maatregelen: 

o Regelmatig wassen of ontsmetten van de handen 

o Reinigen en ontsmetten van arbeidsmiddelen 

o Hoesten en niezen: in papieren zakdoekje dat weggeworpen wordt of in de 

elleboog 

 

Indien u op de kaai geconfronteerd wordt met (mogelijks) besmette personen moeten de 

‘Maatregelen voor contacten van een persoon met Covid-19’ gevolgd worden:  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf 

In dit document kan u doorklikken naar hygiëneadvies voor hoog- en laag risico contacten.  

 

Zorg steeds voor een goede communicatiedoorstroming van intern genomen maatregelen 

hieromtrent om ongerustheid bij andere betrokkenen te voorkomen. 

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/301-Sectorgids.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
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2 Gebruik mondmaskers  

2.1 Algemeen 

Het dragen van een mondmasker mag niet beschouwd worden als een vervanging van de 
basisrichtlijnen of om bestaande maatregelen te versoepelen. Het mondmasker is een bijkomend 
hulpmiddel in de verdere beperking van besmettingen. Het mondmasker beschermt niet de drager 
maar de personen in zijn omgeving en is dus pas effectief als iedereen het draagt. 

2.2 Op de werkpost 

Het dragen van een mondmasker is verplicht op essentiële werkposten waar de minimale afstand 
van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. 
Voorbeelden van werkposten (deze opsomming is niet limitatief) waar de social distance van 1,5 
meter niet altijd te waarborgen is, en die door de werkgever en/of hiërarchische lijn getoetst moeten 
worden aan de voorwaarden, zijn onder meer:  

• Containerlashing wanneer 1,5 meter afstand niet te vermijden is  
• Aan-/afslaan waardoor 1,5 meter afstand niet te vermijden is:  

o Kleine goederen waar een behandeling door twee personen noodzakelijk is  
o Lading die niet gestructureerd geladen is, bv. granietblokken of boomstammen 

zonder bomenklem, bij averij, …  
o Aanslagmateriaal dat te zwaar is om alleen te hanteren bv. bij constructiegoed  

• Stuffen en strippen van containers waar meerdere werknemers gelijktijdig in een container 
noodzakelijk zijn om het werk veilig uit te voeren  

• Bepaalde logistieke activiteiten (bv. packing- en afvulinstallaties) indien 1,5 meter afstand 
niet te vermijden is  

• Vaklui die samenwerken indien 1,5 meter afstand niet te vermijden is  
• Gebruik van boordkranen indien 1,5 meter afstand niet te vermijden is  
• … 

2.3 Buiten de werkpost - op gemeenschappelijke plaatsen 

Ondanks de heersende maatregelen zijn er nog steeds gemeenschappelijke plaatsen en 

momenten waar veel personen kunnen samenkomen, in contact kunnen komen en onbedoeld de 

afstandsregels overtreden.  

Voorbeelden (niet limitatief) van deze plaatsen en momenten zijn:  

• in- en uitgangen van terminals (o.a. tourniquet) en gebouwen 

• verplaatsingen naar en van de werkposten 

• traphallen en gangen 

• sanitair 

• refters (uitgz. tijdens het effectief eten en drinken) 

• wachtplaatsen voor bv. gemeenschappelijk vervoer 

• bureaus met een baliefunctie 

• kleedkamers 

• distributiepunten (o.a. dranken, radioposten, documenten,…) 

• …  
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Ook de nationale en lokale overheden namen beslissingen rond het dragen van het mondmasker. 

 

Omwille van al deze factoren en om de verspreiding van het virus maximaal te beperken wordt het 

dragen van een mondmasker verplicht vanaf de toegang tot de terminal en bij alle verplaatsingen 

op de terminal.  

 

Deze maatregelen gelden niet enkel voor havenarbeiders, maar voor iedereen die de terminal 

betreedt, o.a. bedienden, bezoekers, externe vrachtwagenchauffeurs, douane, afgevaardigden 

van rederijen of agenturen, … 

Het gemeentelijke havenbedrijf en VOKA dringen er bij hun partners op aan om deze maatregelen 

nauwgezet te volgen.  

 

 

De nodige informatie moet toegelicht en uitgehangen worden om de basisrichtlijnen en de 

verplichting tot het dragen van een mondmasker onder de aandacht te houden.  

(zie ook posters preventie corona + bijkomende posters in bijlage) 

 

Wij rekenen er op dat toezicht gehouden wordt op de naleving van de maatregelen en dat de GIDPB 

op de hoogte wordt gebracht van de genomen maatregelen. 

 

 

Om ervoor te zorgen dat alle havenarbeiders over een mondmasker beschikken is de dienst 

Uitrusting van Cepa begonnen met het versturen van een corona-kit naar alle havenarbeiders, 

vaklui en logistieke medewerkers met veiligheidscertificaat. In deze kit zitten o.a. enkele 

herbruikbare mondmaskers en een flesje alcoholgel. Deze corona-kits worden per post aan alle 

havenarbeiders persoonlijk bezorgd. 

 

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

 

 

 

https://www.cepa.be/werkgevers/veiligheid/veiligheidsdoc/veiligheidsberichten

