Generieke gids om de verspreiding van COVID-19
op het werk tegen te gaan
28 apr 2020
Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de
economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor
Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en
experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt,
waarbij de generieke toolbox zoals opgesteld door de Economic Risk Management
Group heeft gediend als een waardevolle inspiratiebron.
Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat moeten worden
ingekleurd door de onderscheiden sectoren en door elke werkgever, om er voor te
zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond
mogelijke omstandigheden, zodat een nieuwe piek van coronagevallen kan
worden vermeden.
Deze gids biedt tegelijk ook ondersteuning aan ondernemingen en/of sectoren die
geen onderbreking van hun activiteiten hebben gekend. Deze hebben uiteraard al
de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van hun activiteiten te kunnen
verzekeren tijdens de periode van lockdown. Zij kunnen de reeds genomen
maatregelen aftoetsen aan de maatregelen in de gids die op dat vlak dus een
inspiratiebron kunnen zijn.
De generieke gids is een evolutief document. De inhoud ervan kan worden aangevuld in functie van de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad en op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en goede praktijken.
De leden van de Groep van 10 hebben zich deze gids toegeëigend en verbinden er zich toe om deze verder te verspreiden en aan te
bevelen bij hun leden. Zij zullen ook vragen aan de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad om de gids over te maken aan de voorzitters
van de paritaire comités, die hiermee aan de slag kunnen gaan voor heropstartende sectoren en ondernemingen.
Op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zullen ook de afgewerkte sectorgidsen worden gepubliceerd,
evenals nuttige links om de generieke gids en de sectorgidsen zo goed mogelijk te kunnen toepassen. In afwachting van de
sectorgidsen kunnen bedrijven zich alvast baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

