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30-07-2020  

 

UPDATE COVID-19 – Verplichting tot dragen van mondmasker 
 

 

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

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

wordt gevreesd dat we aan het begin van een tweede besmettingspiek staan. Daarom is het 

belangrijk dat de bestaande maatregelen volgehouden worden. Ook namen de nationale en lokale 

overheden beslissingen rond het dragen van het mondmasker. 

 

Om de verspreiding van het coronavirus maximaal tegen te gaan, zijn mondmaskers verplicht vanaf 

het betreden van de terminal, en bij alle verplaatsingen op de terminal, zowel buiten op het 

terrein als binnen in de gebouwen. Voor het dragen van maskers op de werkpost, blijven de 

huidige maatregelen gelden. 

 

Gebruik mondmaskers  

1.1 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. 
 

1.2 Op de werkpost 

Op de werkpost bepaalt de werkgever samen met de hiërarchische lijn of er 1,5 meter afstand kan 
worden gehouden. Enkel op de werkposten waar dat niet kan, is het verplicht om een mondmasker 
te dragen. Medewerkers worden hierover ingelicht tijdens de Take 5.  
 

1.3 Buiten de werkpost - op gemeenschappelijke plaatsen 

Ondanks de heersende maatregelen zijn er nog steeds gemeenschappelijk plaatsen en momenten 

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

kunnen overtreden.  

 

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

• in- en uitgangen van terminals ( tourniquet) en gebouwen 

• verplaatsingen naar en van de werkposten 

• traphallen en gangen 

• sanitair 

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

• wachtplaatsen voor bv. gemeenschappelijk vervoer 

• bureaus met een baliefunctie 

• kleedkamers 
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• distributiepunten (bv. dranken, radioposten, documenten,…) 

• …  

 

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

betreedt, zoals bedienden, bezoekers, externe vrachtwagenchauffeurs, douane, afgevaardigden van 

rederijen of agenturen, …  

 

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

 

 

 


