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V.U.: Hans Lingier 

Via deze nieuwsflits brengen we jou graag op de hoogte van: 

UPDATE MAATREGELEN OM COVID-19 BESMETTING TE BESTRIJDEN 
 
PRIVATE REIZEN 
Volgend op het advies van de Belgische overheid en verschillende andere Europese overheden, 
willen wij alle privéreizen afraden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan maar 
evengoed om te vermijden dat je niet meer naar kan terugreizen omwille van het ingaan van een 
reisverbod. 
Daarom vragen we om ons op de hoogte te brengen van alle privéreizen. 
Gelieve je supervisor of Employee Services op de hoogte te brengen wanneer je op reis zal 
vertrekken, naar waar je gaat en wanneer je terug in België zal zijn. 

 
TIJDELIJKE MAATREGEL ARBEIDSKLEDIJ 
In vorige communicaties hadden we reeds aangeraden om in arbeidskledij toe te komen alsook het 
bedrijf te verlaten. Zoals reeds gemeld volgt de directie de richtlijnen om het coronavirus te 
bestrijden dagelijks verder op en willen we nu toch aandringen op het feit om zo min mogelijk de 
kleedkamers te gebruiken.  
Vandaar wordt het niet aangeraden maar opgelegd om allemaal in arbeidskledij toe te komen en 
te vertrekken. Dat wil zeggen dat de arbeidskledij thuis dient gewassen te worden. 
 
De enige uitzondering zijn de ESD jassen (witte stoffen jassen van de S-lijnen). Deze jassen moeten  
gewassen worden door een gespecialiseerde firma en zullen dus het normale circuit volgen 
(deponeren in de wasbakken, nieuwe kledij in de gepersonaliseerde kastjes). 

 
Re-organisatie spreekuur: 
Ook de organisatie van het spreekuur zal gewijzigd worden ten gevolge van de coronacrisis. 
De collega’s van Employee Services zullen van maandag tot en met donderdag op onderstaande 
tijdstippen aanwezig zijn:  
 Vroege ploeg: 10u30 – 11u00 
 Dag ploeg : 11u00 – 11u30 
 Late ploeg : 14u05 – 14u30 
Gelieve zoveel mogelijk uw vragen te stellen via mail (employeeservices@daikineurope.com) of 
telefonisch (059 55 88 44) en enkel langs te komen voor dringende zaken.  
Wij vragen u tevens om slechts per 2 personen binnen te komen in de POG.  Indien er meerdere 
personen zijn die op hetzelfde tijdstip geholpen willen worden, gelieve dan te wachten in de gang 
tussen de POG en de meetingsruimtes en daarbij de afstand van 1 meter te respecteren.  
De formstack documenten voor wijziging persoonlijk gegeven, annulatie verlof, dringende aanvraag 
verlof, verlof boven quota …. zullen wij zoveel als mogelijk doorsturen via mail.   
Ontsmettingsmateriaal zal aanwezig zijn. Maar voor de medewerkers die de computer in de POG 
willen gebruiken zullen handschoenen beschikbaar zijn, die dienen na gebruik weggegooid te 
worden.  
Gelieve attesten ivm ziekte, familiaal verlof, arbeidsongeval tijdens deze periode uitzonderlijk in te 
scannen (of een duidelijke foto van te trekken) en te sturen naar 
employeeservices@daikineurope.com en niet meer af te geven via de portier. 
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Educatief verlof – schrappen van de lessen nav de maatregelen tegen het coronavirus 
Veel scholen schrappen tot aan de paasvakantie de lessen naar aanleiding van de huidige 
omstandigheden.  
Het aantal uren Vlaams Opleidingsverlof wordt in de meeste gevallen bepaald door het aantal 
contact - lesuren. 
Indien er dus geen les gegeven wordt, is het hoogst waarschijnlijk dat het saldo VOV in mindering 
gebracht zal worden met het aantal uren waarin geen les werd gegeven.  
 
Indien je dus VOV had ingepland om naar de les te gaan en de les gaat niet door, dan kun je 
volgende doen: 
* OF je kunt het ingeplande VOV behouden. Hou er dan rekening mee dat je op het einde van het 
schooljaar voldoende uren aanwezigheid kunt aantonen ten opzichte van de opgenomen uren. 
* OF je kunt het ingeplande VOV annuleren en alsnog aanwezig zijn op het werk. Deze uren VOV 
zullen in eerste instantie terug op de kaart terecht komen. 
   Op het einde van het schooljaar zal de school het eindsaldo VOV waarop je recht hebt, doorgeven 
aan de werkgever. Op die manier loop je niet het risico dat je teveel uren VOV zult opgenomen 
hebben. 
 

Tijdelijke maatregelen fitting room 
Om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan zal de fitting room tot nader order 
enkel telefonisch bereikbaar zijn – 059 55 8401. 
Buiten de gebruikelijke openingsuren: 

• Contacteer de GL 

• Ga samen met de GL de nodige kledij ophalen in het lokaal van de paskamers 

• Vul het formulier in 
Binnen de gebruikelijke openingsuren: 

• Contacteer de Fitting room (8401) 

• De kledij zal klaarliggen in de kar voor de ingang van de fitting room 
 

Ziektetelefoon 
Wie belt naar de ziektetelefoon (059 55 88 65) om zich ziek te melden, zal gevraagd worden om op 
vrijwillige basis een aantal vragen te beantwoorden: 

1. Heb je je koorts gemeten en wat is je temperatuur? 
2. Moet je hoesten en/of niezen? 
3. Heb je contact gehad met iemand die vermoedelijk of zeker (met test bevestigd) het corona-

virus heeft?  
4. En is de persoon met wie je contact hebt gehad een huisgenoot?  

De antwoorden op deze vragen zullen doorgegeven worden aan de medische dienst, zodat ze jouw 
toestand verder kunnen opvolgen.  
 

Medische dienst 
Om te vermijden dat er teveel mensen tegelijk in de medische dienst zijn, is de medische dienst 
vanaf heden enkel bereikbaar per telefoon (tussen 8u en 16.45u) en dienen consultaties/afspraken 
telefonisch gemaakt te worden (tel: 059 55 89 19). Dus wie zonder afspraak aanklopt aan de 
medische dienst, zal voor een gesloten deur staan.  
Herhaling: wie zich op het werk niet goed voelt (koorts, hoesten, niezen) hoeft niet eerst te 
passeren via de medische dienst, maar dient onmiddellijk het werk te verlaten.   
 
Wij blijven de situatie op de voet volgen en passen waar nodig de maatregelen bij!  


