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V.U.: Hans Lingier 

Maatregelen nav Corona vanaf 16 maart 2020 

Beste collega’s,  

We bevinden ons in een situatie waarbij heel onverwachts beslissingen genomen worden door de 
overheid die een onmiddellijk gevolg hebben voor ons alsook voor de medewerkers van vele van 
onze leveranciers. Deze situatie dwingt ons om met onmiddellijke ingang een aantal praktische 
aanpassingen door te voeren zowel op individueel vlak als op bedrijfsniveau.  
Wij willen als bedrijf ook ten volle de opgedragen voorschriften van de overheid volgen en 
ondersteunen om bijkomende besmettingen te minimaliseren. 
Uiteraard herevalueren wij dagelijks de situatie en daardoor vermelden wij ook dat onderstaande 
zaken voorlopig voor de duurtijd van 1 week gelden (16 maart tot 22 maart). 
 
Maatregel 1: Aangepast uurrooster 

Om het risico op besmetting zoveel mogelijk in te dijken wordt beslist om met ingang van maandag 

16 maart 2020 in een aangepast uurrooster te werken. 

Zodoende wordt vermeden dat er grote groepen mensen samen aanwezig zijn in de breakzones, 

kleedkamers, refter, … Tijdens de ploegovergang zullen we de breakzones en kleedkamers extra 

reinigen. 

Concreet zal de vroege ploeg 1 uur vroeger stoppen met werken en zal de late ploeg 1 uur later 

beginnen. Dit uur wordt gewoon betaald.  

 Aangepast werkrooster 

 begin einde 

Vroege ploeg 5:00 12:05 

Late ploeg 14:05 21:10 

 

De pauzes binnen de vroege en late ploeg worden ook aangepast. Hierbij zal de ploeg in twee 

groepen verdeeld worden. Opnieuw binnen de regel om het samenzijn van grote groepen mensen te 

vermijden.  

 

Er zal gewerkt worden volgens onderstaande pauzes:  

 Huidige pauzes R1/R3/SHM/Piping R2/H1/H3/Rec 

 begin einde begin einde begin einde 

Vroege ploeg 
 
  

7:00 
9:10 

11.20 

7:08 
9.30 

11.28 

6.30 
8.10 

10.20 

6.38 
8.30 

10.28 

6.45 
8.35 

10.35 

6.53 
8.55 

10.43 
 

Late ploeg 
 
  

15:00 
17:15 
19.30 

15:08 
17.35 
19.38 

15.45 
17.05 
19.30 

15.53 
17.25 
19.38 

16.00 
17.30 
19.45 

16.08 
17.50 
19.53 

 

De dag- en nachtploeg start 30 minuten later en stopt 30 minuten vroeger. 

 

Maatregel 2: Familiaal verlof 

 

Familiaal verlof biedt elke individuele werknemer de mogelijkheid om van het werk afwezig te 

blijven voor de nodige tijd, om een oplossing te bieden aan een onvoorziene situatie die zijn 

aanwezigheid vereist. Binnen Daikin hebben we afspraken rond de toepassing van familiaal verlof. 
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Een werknemer die full-time werkt heeft per kalenderjaar recht op 10 dagen familiaal verlof. Een 

deeltijds tewerkgestelde werknemer heeft deze rechten pro rata zijn tewerkstellingsregime. Met 

andere woorden als je 80% werkt heb je recht op 8 dagen, werk je 50% dan heb je recht op 5 dagen. 

Familiaal verlof is onbetaald. De enige uitzondering hierop is bij een hospitalisatie. Hierbij krijg je 

maximum 1 dag betaald per kalenderjaar.  

Familiaal verlof kan ook enkel genomen worden voor aan-en bloedverwanten in de eerste graad of 

voor inwonende gezinsleden. Het kan dus voor je ouders, kinderen en partner opgenomen worden. 

Niet voor je grootouders, broers, zussen, … tenzij deze inwonend zijn.  

 

In het kader van de huidige situatie wordt beslist dat er geen beperking in tijd zal worden toegepast 

indien de werknemer beroep wenst te doen op familiaal verlof (normaal maximum 3 opeenvolgende 

dagen, nu kan deze termijn overschreden worden). De geldende wettelijke rechten blijven echter 

wel van kracht. Met andere woorden, indien je nog je volledige rechten hebt voor 2020 en je wenst 

10 dagen familiaal verlof na elkaar op te nemen dan zal dit worden toegestaan.  

In normale omstandigheden dient familiaal verlof te worden voorgeschreven door een arts. Voor 

deze periode is een eigen geschreven verklaring op eer echter voldoende (je hoeft dus niet langs te 

gaan bij je dokter). 

 

Maatregel 3: Zorgverlof 

 

De regering voorziet voor elke individuele werknemer de mogelijkheid om in bepaalde situaties 

beroep te doen op een vorm van zorgverlof. Elke vorm heeft zijn eigen toepassingsregels en 

voorwaarden.  

 

In het kader van de huidige situatie wordt beslist dat de voorziene aanvraagperiode (periode tussen 

indienen documenten en ingaan van het zorgverlof) niet zal toegepast worden, echter wel rekening 

houdend met alle andere bepalingen. 

Met andere woorden, indien een individuele werknemer beroep wenst te doen op een vorm van 

zorgverlof zal dit met onmiddellijke ingang kunnen worden toegestaan. Deze regeling geldt voor 

aanvragen die binnenkomen vanaf maandag 16 maart tot vrijdag 20 maart. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke vormen van zorgverlof: 

• Ouderschapsverlof 

o Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 week  

o Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand 

o 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 5 maand 

o 1/10de onderbreking kan vanaf een periode 10 maand  

• Medische bijstand 

o Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 maand  

o Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand 

o 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 1 maand 

• Palliatief verlof  

o Voltijdse onderbreking kan vanaf 1 maand  

o Halftijdse onderbreking kan vanaf 1 maand 

o 1/5de onderbreking kan vanaf een periode van 1 maand 
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Bijkomende maatregelen 

De refter zal vanaf maandag gesloten zijn. Er zal ook geen mogelijkheid meer zijn om broodjes te 
bestellen. 
Tijdens interne vergaderingen moet de organisator van de vergadering erop toezien dat iedereen 
een meter afstand kan houden. 
Als mensen verlof wensen te annuleren, zal dat zonder probleem toegestaan worden. Daarnaast 
kan verlof boven quota aangevraagd worden met de normale procedure. Als de reden hiervoor 
kinderopvang is, zal dit normaalgezien goedgekeurd worden. 
 
Daarnaast willen we nog even herhalen: 

 Algemene regel: Als je koorts hebt hoger dan 37,3°C of indien je symptomen hebt zoals 

niezen of frequent hoesten, contacteer dan onmiddellijk jouw dokter via telefoon en blijf 

thuis in ziekteverlof.  

Wat moet je doen in geval van mogelijke besmetting of een verhoogd risico voor besmetting? 

Situatie 1: Je was in een categorie 1 land  of regio minder dan 2 weken geleden of je bent van 
plan te reizen naar een regio 1 land of regio (China, Iran, Zuid-Korea, Italie, Frankrijk – dept Oise 
en Haut-Rin, Spanje (provincies La Rioja, Madrid en het Baskenland):  

 Contacteer jouw supervisor of employee services (employeeservices@daikineurope.com)  

 

Situatie 2: Je bent indirect of direct in contact geweest met een iemand die positief getest heeft 
voor COVID-19 (geïnfecteerde of zieke persoon) minder dan 14 dagen geleden: 

Indirect contact: je had contact met iemand die 
in contact is geweest/contact heeft gehad met 
de geïnfecteerde of zieke persoon:  
 

 Verhoogde controle van de 
gezondheid: meet 2 maal per dag je 
koorts. Indien je koorts hebt die hoger 
is dan 37,3°C contacteer dan jouw 
dokter en blijf thuis in ziekteverlof. 

 Volg de gezondheidssituatie op van de 
geïnfecteerde of zieke persoon (indirect 
contact) gedurende 2 weken na het 
contactmoment (informeer jouw 
supervisor op geregelde basis).  

Direct contact: je was in nauw contact met een 
geïnfecteerde of zieke persoon:  

 Contacteer de medische dienst 
(nummer 059 55 89 19). Zij zullen 
beslissen welke maatregelen er moeten 
genomen worden.  

 

 
Wat moet je doen als jijzelf of iemand van de personen in jouw huis (een van jouw eerstegraads 
familieleden of een andere persoon die permanent in jouw huis woont) positief test?  

 Contacteer het speciaal nummer (corona rapporteringstelefoon): +32 476 88 01 64  

 Dit nummer is 24/7 bereikbaar  

 Bel dit nummer enkel in het geval dat jij of een iemand in jouw huis positief testte! 

(In alle andere gevallen, contacteer de medische dienst) 

Wij hopen en gaan er van uit dat we na 1 week opnieuw naar de normale situatie kunnen 
terugkeren. Maar als dit niet voldoende blijkt voor ons of voor onze leveranciers, houden wij andere 
zaken zoals economische werkloosheid onder vorm van overmacht in het achterhoofd. Wij blijven 
jullie uiteraard continu informeren over de verdere evolutie en rekenen ten stelligste op jullie 
medewerking. 
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