
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C-Flash  

Het coronavirus en de aanpak op de site Hoboken 
Update 1 april 

 
Corona: Wat te doen indien uw medewerkers symptomen vertonen, ziek zijn (geweest), of in 
contact waren met een (mogelijke) zieke? 
 
Beste contractor 
 
We hebben u al geïnformeerd over diverse maatregelen die wij op onze site in Hoboken hebben ingevoerd 
naar aanleiding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben de bedoeling om uw en onze medewerkers 
optimaal te beschermen tegen besmetting met het virus. 
 
Naar onze werknemers toe hanteren wij duidelijke richtlijnen wanneer zij ziek zijn (geweest) of wanneer zij 
in contact zijn geweest met andere personen die (vermoedelijk) besmet zijn met corona.  
Wij vragen onze medewerkers om niet terug te keren naar de werkplek vooraleer ze contact hebben 
genomen met onze medische dienst indien ze: 

- terugkeren uit ziekte of verlof, 

- koorts hebben, last van de luchtwegen of hoesten, 

- in contact kwamen met iemand met een (vermoedelijke) coronabesmetting 

Onze medische dienst overloopt met hen telefonisch een aantal vragen (ad hoc risicoanalyse) om te 
beoordelen of het voldoende veilig is om opnieuw aan de slag te gaan op onze site.  
 
Wat als een van uw medewerkers tijdens het werken op onze site symptomen krijgt of onwel wordt? 

Mocht een van uw werknemers, ondanks alle door u getroffen maatregelen, ziek worden op onze site dan 
dient hij of zij onze site onmiddellijk te verlaten en brengt hij of zij onze medische dienst hiervan meteen 
telefonisch (03 821 62 89) op de hoogte.  
 
Wat verwachten wij van onze contractoren? 

Het is een evidentie dat u uw werknemers niet naar UPMR Hoboken laat komen wanneer zij ziek zijn. 
Daarnaast vragen wij echter ook om uw werknemers niet op onze site te laten werken wanneer zij: 

- zelf symptomen vertonen (koorts, hoesten, problemen luchtwegen) 

- met iemand samenwonen die deze symptomen vertoont 

- met iemand intens samenwerk(t)en die deze symptomen vertoont 

Ook vragen wij bij uw werknemers na te gaan dat zij goed en wel genezen zijn vooraleer zij weer aan het 
werk gaan na ziekte. 
 
Aangezien wij door de Belgische overheid aangeduid zijn als zogenaamd ‘essentieel bedrijf’ is het van 
groot belang dat onze productie niet stilvalt en onze bedrijfsactiviteiten zo lang mogelijk verdergezet kunnen 
worden. De Belgische Nationale Veiligheidsraad legt ons hierbij diverse verplichtingen op. 
 
Het is in dit kader dat we u vragen om voor elke aaneensluitende opdracht een verklaring in te vullen 
(Assessment Contractoren) waaruit blijkt dat u zich ook maximaal inspant om de kans op verspreiding 
van COVID-19 zo laag mogelijk te houden. Dit document bezorgt u aan uw vertrouwde 
contactpersoon/werkvoorbereider ter evaluatie. 
 

  



 

Een vraag? Een reactie? Een suggestie? Deel het met ons! contractor.hoboken@eu.umicore.com  
Redactie: Bart De Cooman, Valérie De Groof ⚫ Verantwoordelijke uitgever: Luc Gellens 

Wederzijde melding van bevestigde COVID-19 besmettingen 

Om de gezondheid van uw en onze medewerkers maximaal te beschermen vragen wij u ook u te 
engageren om COVID-19 besmettingen (onder uw medewerkers die bij ons aan de slag zijn geweest) te 
melden aan onze medische dienst (03 821 62 89). Van onze kant engageren wij ons er ook toe dat wij u 
zullen informeren over COVID-19 besmettingen onder onze medewerkers indien zij nauw hebben 
samengewerkt met een van uw medewerkers. Zo kunnen wij op basis van die informatie ieders 
medewerkers preventief beschermen. Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 
 

Vriendelijke groeten  

  

 

Bart De Cooman     
Contractor Management    
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