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Overzicht van alle maatregelen en voorzorgen voor België in verschillende talen
Wij stellen vast dat de maatregelen inzake hygiëne en ‘social distance’ niet door iedereen even zorgvuldig
opgevolgd worden. We kunnen ons voorstellen dat dat ten dele verklaard kan worden door het feit dat
sommige van uw medewerkers minder goed Nederlands spreken. We verwijzen u daarom graag naar de
informatie die de Vlaamse Overheid heeft gemaakt in een aantal vreemde talen, over de genomen
maatregelen die in België opgelegd zijn door de overheid. Deze informatie bestaat onder meer in het
Engels, Frans, Duits, Arabisch, Turks, Spaans, Pools, Roemeens, Russisch, uiteraard in het Nederlands en
nog een aantal andere talen. Raadpleeg ook de website van de Vlaamse Overheid voor meer informatie in
verschillende talen. Wij vragen u met aandrang uw werknemers expliciet en continu te wijzen op de
noodzaak om alle richtlijnen te respecteren.

Wat als uw medewerkers werken komen uitvoeren voor Umicore PMR ?
Dan heeft u een document ‘Bewijs van noodzaak om te circuleren tijdens coronavirus maatregelen’
nodig dat uw medewerkers aan de politie kunnen tonen als zij tegengehouden worden. Dit document kan
aangevraagd worden bij de Umicore werkvoorbereider, het aankoopdepartement of via contractor
management. Uw medewerker dient dit document te allen tijde bij zich te hebben.
Wij herinneren eraan dat er in bussen, bestelwagens en gewone voertuigen ook ‘social distance’ geldt. Dit
betekent dat u het transport van uw medewerkers zodanig moet organiseren dat dit mogelijk is, om te
voorkomen dat u tegengehouden wordt.

Wat als uw medewerkers niet in België wonen en de grens over moeten om tot in Hoboken
te komen?
In dat geval hebben zij naast bovenvermelde brief ook een
COVID-19 VIGNET nodig. Dit vignet bewijst dat uw medewerker
deel uit maakt van een cruciale beroepsgroep en werkt in een
vitale sector. Medewerkers kunnen hun persoonlijk vignet indien
nodig, vanaf morgenmiddag 24/03/2020 komen afhalen aan
ingang B. Het is de bedoeling dat de sticker op een zichtbare
plaats aan de voorruit geplaatst wordt.
Misbruik op straffe van gerechtelijke vervolging
Wij vestigen er expliciet de aandacht op dat de het vignet, alsook
bovenvermelde brief, enkel gebruikt mag worden voor
verplaatsingen die gemaakt worden om opdrachten voor Umicore
PMR Hoboken uit te voeren.
U en uw medewerkers kunnen strafrechtelijk vervolgd worden
indien u deze documenten misbruikt om eender welke andere verplaatsing op het Belgische grondgebied te
doen.

PBM’s enkel verkrijgbaar aan PEVO-loket
We herhalen onze extra maatregelen met betrekking tot het gebruik van PBM’s bij UPMR Hoboken. De
automaten voor PBM’s zijn niet langer beschikbaar. Niet-standaard PBM’s kunnen enkel afgehaald worden
bij het Facility Services loket (PEVO-loket) dat 24/7 geopend is.
Een veilige afstand van 1,5 meter houden blijft de regel wanneer men in de rij staat.
We herhalen nogmaals dat contractoren zelf moeten zorgen voor standaard PBM's.
Vriendelijke groeten

Bart De Cooman
Contractor Management
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