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

UPDATE MAATREGELEN OM COVID-19 BESMETTING TE BESTRIJDEN 
 
Beste medewerker.  
 
Met zijn allen zijn we bezorgd, in de eerste plaats over onze eigen gezondheid en dat van onze 
geliefden, maar evenzeer over ons inkomen, onze toekomst, enz.  
 
Als directie volgen we voortdurend de situatie op en sturen we continue bij. Ook in deze flits zal je 
terug bijkomende maatregelen lezen die wij nodig achten.  
 
Een aantal productiebedrijven hebben intussen beslist om te sluiten. Momenteel proberen wij dit te 
vermijden. Een bedrijf sluiten is een zeer moeilijke beslissing, maar een bedrijf heropstarten nog veel 
meer. Welke criteria hanteer je immers op dat moment? Meer en meer wordt duidelijk dat deze 
crisis niet op enkele weken zal bezworen zijn. De piek moet waarschijnlijk nog komen. Eens je 
gesloten bent, en de piek neemt toe, dan is het zeer moeilijk om terug op te starten. Zo riskeer je 
weken te moeten sluiten. Medewerkers komen dan langdurig op werkloosheid, met langdurig een 
verlaagd inkomen, enz.  
 
Momenteel proberen wij, weliswaar sterk vertraagd, te blijven produceren. De 
regeringsmaatregelen beogen een spreiding in de tijd van het aantal zieken. Het is dus mogelijk dat 
de huidige situatie nog verschillende maanden kan aanhouden.  
  
Het is uitermate belangrijk dat gedurende die tijd we maximaal inzetten op een werkorganisatie die 
zeker stelt dat mensen kunnen werken op een afstand van minstens 1 meter t.a.v. een collega . 
Momenteel checkt de hiërarchische lijn werkzone per werkzone of dit kan en hoe het werk kan 
gereorganiseerd worden om dit mogelijk te maken.  
 
Per lijn zal de hiërarchische lijn maatregelen nemen om de ‘1 meter afstand-regel’ te garanderen. 
Waar dit niet mogelijk, zullen medewerkers gevraagd worden mondmaskers te dragen. Het Beperkt 
veiligheidscomité zal tijdens een rondgang dubbel checken of er geen oplossingen mogelijk zijn voor 
deze werkposten.  
Als je als medewerker vindt dat jouw werkpost in deze oefening niet de nodige aandacht krijgt en je 
ervaart dat het niet makkelijk is om de 1-meter-regel te respecteren, dan kan je ‘stop call wait’ 
inroepen bij je leidinggevende. Je gaat dan opnieuw aan de slag als er een oplossing gevonden werd 
die jou gerust stelt of als je de nodige beschermingsmiddelen hebt gekregen.   
 
Naast werkorganisatie is het gedrag van elke medewerker essentieel om deze strijd te winnen. Het is 
belangrijk dat elke medewerker goed alle Daikin-corona-regels kent en vervolgens respecteert. 
Daarom is een gezondheidshandleiding gemaakt die heel concreet omschrijft welk gedrag van elke 
medewerker verwacht wordt, en dit vanaf het thuis vertrekken naar Daikin, tot het binnenkomen in 
het bedrijf, tot het buitengaan.  Vele regels zullen voer zijn voor discussie met voor- en 
tegenstanders van de regels. Ieder mag natuurlijk zijn mening hebben hierover, maar willen we 
succes boeken is het noodzakelijk dat ieder zich gedisciplineerd opstelt en deze volgt, ongeacht zijn 
eigen mening hierover. Deze gezondheidshandleiding vind je als bijlage aan deze flits.  
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Vanaf donderdag zullen ‘Corona-patrols’ opgestart worden om toe te zien op de naleving van deze 
gedragsregels.  
 
Los van de gezondheidshandleiding die gaat over dagelijks gedrag, hebben we tevens nog volgende 
richtlijnen mbt: 
 

PRIVATE REIZEN 
Volgend op het advies van de Belgische overheid en verschillende andere Europese overheden, 
willen wij alle privéreizen ten zeerste 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 geplande privéreizen naar het 
buitenland en dit tem 3 april. 
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. 
 

PARKEREN EN LICHAAMSTEMPERATUURCONROLE 
Vanaf morgen de late ploeg en vanaf donderdag alle ploegen, dienen zowel auto’s als fietsers te 
parkeren op parking A. Dus de fietsparking aan gate B wordt gesloten. Vervolgens dient men door 
het draaihekken het bedrijfsterrein te betreden, waar men de nodige instructies tot de 
temperatuurcontrole zal krijgen. Deze controles zullen plaats vinden aan de tent  die op de oprijweg 
staat ter hoogte van de spuitinstallatie (F1 gebouw).  

 
TIJDELIJKE MAATREGEL ARBEIDSKLEDIJ en DOUCHES 
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 kan  gewassen 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). 
 
Hier douchen is niet langer mogelijk. De douches worden dan ook gesloten. De kleedkamers zelf 
blijven open en de persoonlijke kastjes blijven beschikbaar. Maar we vragen om zo min als mogelijk 
de kleedkamer te betreden en de 1-meter-afstand-regel er steeds te respecteren.  

 
Re-organisatie spreekuur POG: 
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.  
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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 aan de bedrijfsbewaking. Het 
origineel bewaar je zorgvuldig thuis. Dit origineel document moet je steeds kunnen voorleggen aan 
de werkgever en dit op eenvoudig verzoek van de personeelsdienst.  
 

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? 
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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 niet goed voelt, koorts heeft, hoest en/of niest hoeft niet eerst te passeren via 
de medische dienst, maar dient onmiddellijk het werk te verlaten; dit in functie van je eigen 
gezondheid en dat van je collega’s. We rekenen hier op iedereen zijn verantwoordelijkheidszin.      
 
Wij blijven de situatie op de voet volgen en passen waar nodig de maatregelen bij! Ook komen er 
mogelijks nog binnenkort maatregelen opgelegd door de overheid, waar wij ons dan ook moeten 
op aanpassen.    


