
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C-Flash  

Het coronavirus en de aanpak op de site Hoboken 
Update 8 april 

 

Wanneer werken met extra PBM’s ter voorkoming van verspreiding van 
COVID-19? 

We hoeven je niet uit te leggen dat er nog steeds een schaarste is aan PBM’s. Dit geldt in meerdere of 
mindere mate voor alle soorten PBM’s. Het is echter uitgesloten dat we de veiligheid van onze 
medewerkers en contractoren in het gevaar willen brengen.  

Daarom blijven alle bestaande richtlijnen rond PBM’s uiteraard gelden. Iedereen gebruikt zonder 
uitzondering PBM’s die voorzien zijn voor een welbepaalde taak.  

 
Er zijn echter wel een aantal belangrijke aandachtspunten:  

1. Zijn taken die PBM’s vereisen kritisch?  

Neen - de taak is niet kritisch. Dan vragen wij om ze zo lang mogelijk uit te stellen om PBM’s te 
besparen. De werkvoorbereider en/of je leidinggevende bepaalt welke taken kritisch zijn of niet. 

Ja - de taak is kritisch. Zie volgende vraag       

2. Gebeurt de taak alleen? 

Ja - Gebruik de normaal noodzakelijke PBM’s voor deze taak.  

Neen - Zie volgende vraag  

3. Kan bij het uitvoeren van de als kritisch aangeduide taak ‘social distancing’ (werken op 1,5 
meter afstand van elkaar) gegarandeerd worden?  

Ja - Dan volstaat het gebruikt van de normaal vereiste PBM’s voor deze taak.  

Neen - In dat geval gelden volgende richtlijnen, ter voorkoming van verspreiding van COVID-19:  

 

Werkzaamheden wanneer ‘social distancing’ niet mogelijk is: 

• Bij taken waarvoor normaliter geen specifieke PBM’s nodig zijn:  

Gebruiken alle betrokkenen minimaal een P2-masker, deze worden gedurende de volledige duurtijd 
van de taak aangehouden. Het P2-masker wordt enkel (tijdelijk / voor pauze) afgedaan indien men 
verder dan 1,5 meter afstand neemt van elkaar.  

Het gebruik van P2 stofmaskers is enkel tijdelijk toegelaten in het kader van de strijd tegen 
COVID19. 

• Bij taken in industriële ruimtes gebruiken alle betrokkenen bovenop de normaal noodzakelijke PBM’s 
(indien nog niet het geval):  

Gebruik een P3-masker! Wanneer er de mogelijkheid is om – op minstens 1,5 meter afstand van 
elkaar – het masker even te verwijderen om te pauzeren en lucht te happen. 

Gebruik een Versaflo/Jupiter wanneer de taak niet onderbroken kan worden, of waneer men het 
risico loopt in ademnood te geraken. Versaflo’s/Jupiters dienen steeds met een vergunning 
afgehaald te worden aan het PBM-loket. 
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Ook vragen we om de Versaflo’s/Jupiters enkel te laten reinigen indien ze gebruikt werden. Dit in 
tegenstelling tot de huidige manier van werken waarbij alle Versaflo’s standaard wekelijks gereinigd 
worden, ongeacht of ze gebruikt werden of niet.  

Daarnaast blijven we benadrukken dat voor en na elke taak de handen grondig gewassen moeten 
worden.  

Bovenstaande werkwijze werd afgestemd met het medische team van Umicore. U kan bij hen ook steeds 
terecht voor specifieke vragen.  

Als we dit allemaal samen zorgvuldig aanpakken, kunnen we onze voorraad PBM’s zo zuinig mogelijk 
op een veilige manier blijven gebruiken en onze fabriek samen zo lang mogelijk laten draaien!  

 

Met vriendelijke groeten  

Barbara Gillis   Ine De Raedt   dr. Herwig Neefs 
Manager Facility Services  Coördinator crisiscel  Bedrijfsarts 

 

 
Hygiënemaatregelen 

We kunnen het niet genoeg herhalen, een grondige hygiëne is één van de cruciale wapens in de strijd 
tegen coronaverspreiding. We vragen dan ook dat iedereen de hygiënemaatregelen toepast. Doch, we 
moeten ook vermijden om daarbij zaken te doen die niet zinvol of niet haalbaar zijn. 

 

Daarom zetten we alles nog eens op een rij: 

 

1. Het allerbelangrijkste is: handen wassen, handen wassen, en 
handen wassen! 

Iedereen heeft sanitair in de buurt. Het is noodzakelijk dat je daar 
meermaals per dag je handen wast. Hoe? Handen goed inzepen, 
minstens 40 seconden wassen, afspoelen, met een papieren doek 
afdrogen (Raadpleeg ook de affiche die in elke toiletruimte hangt - 
Link naar affiche). 

 

2. Op sommige diensten of voertuigen zijn – om welbepaalde 
redenen – ook alcoholgel en/of ontsmettende doekjes 
beschikbaar.  

Is dat bij jou het geval? Dan kan je, aanvullend op het wassen van 
handen, alcoholgel gebruiken om je handen tussendoor bijkomend 
te ontsmetten.  

Is er op jouw dienst geen alcoholgel of doekjes? Dan is dat ook niet 
nodig en volstaat het regelmatig je handen te wassen.!! 

Alcoholgel en ontsmettende doekjes (alsook ontsmettende 
handcrème) zijn schaars, niet alleen bij ons, maar overal. Daarom 
vragen we je om dit enkel voor de noodzakelijke activiteiten en voor 
de handen te gebruiken.  

Om andere zaken te reinigen zie punt 4. 
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3. Alle contactgevoelige plekken worden dagelijks extra gepoetst 
door de poetsdienst ISS. 

Contactgevoelige plekken, dat zijn bijvoorbeeld klinken, 
lichtknoppen, liften, draaikruisen, koffiemachines ... krijgen dagelijks 
een extra poetsbeurt van ISS. 

We raden echter aan om klinken en draaikruisen waar mogelijk met 
je elleboog open te duwen en niet met de handen. Dat verkleint het 
risico op eventuele besmetting nóg meer. 

 

4. Wil je toch je gedeelde werkplek extra reinigen? 

We kunnen ons voorstellen dat je gemeenschappelijke objecten 
zoals computerapparatuur, alsook deurklinken, lichtknoppen, 
bureaubladen en andere zaken extra wilt reinigen?  

Haal een poetskit bij het brandweerloket (PEVO verdieping -1) en 
spreek een dagelijkse extra poetsbeurt af met je collega’s.  

Hoe gebruik je de poetskit in een bureelomgeving?  

- Stap 1: spray je computer in met de ‘Glasfee’ reiniger.  

- Stap 2: neem een stuk papier en veeg je bureau proper.  

- Stap 3: vervolgens neem je een stuk papier en spuit er wat 
‘Glasfee’ reiniger op. 

- Stap 4: met dit stuk papier reinig je het toetsenbord, de 
telefoon, je computermuis en de leuning van je bureaustoel. 

- Stap 5: gooi de gebruikte stukken papier in de vuilbak en 
klaar. 

 

Let wel, deze poetskit mag onze site niet verlaten! 

 

Hoe ga je om met het angstgevoel rond corona? 

Veroorzaakt de coronapandemie je angst en stress? Wees gerust, je bent niet de enige. Veel andere 
collega's bij Umicore hebben hetzelfde gevoel. 

Niemand van ons hoeft alleen te zijn met deze gevoelens. Het is belangrijk om ze te erkennen en elkaar 
eraan te herinneren dat we voor onze fysieke en mentale gezondheid moeten zorgen. 

In dit document vind je enkele tips om jou te helpen om gaan met eventuele angstgevoelens: 

 

Tip 1: Deel je gevoelens 

• Zwijg niet! Het is van groot belang dat je deze gevoelens deelt met uw collega's, jouw 
leidinggevende, jouw vrienden en familie. 

• Houd contact met andere mensen via sociale media, e-mail of via de telefoon. Het houd je dicht 
bij de mensen die voor jou van belang zijn. 

• Beoordeel mensen niet en vermijd dat je overhaaste conclusies trekt over dingen die verkeerd 
gaan. 

 

Tip 2: Zoek naar het positieve nieuws 

• Heb je naast het steeds toenemende aantal besmette mensen ook gezien hoeveel mensen zijn 
hersteld van een COVID-19-infectie? 
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• En misschien heb je nieuwe communicatiemiddelen gevonden op je PC, smartphone of tablet 
om regelmatig contact te houden met je dierbaren. Of misschien heb je een nieuw bordspel 
ontdekt? 

• Heb je gemerkt dat de reisbeperkingen de vervuiling drastisch hebben verminderd en de vrije tijd 
hebben vergroot?  

• Wil je een uitdaging? Dan hoef je alleen maar drie positieve dingen samen te vatten. Het zal je 
helpen om de dingen in een ander perspectief te plaatsen.   

 

Tip 3: Focus op dingen die je kunt beheersen 

• Laat deze corona-pandemie je privé- en beroepsleven niet domineren. Probeer een nieuwe 
routine te vinden in deze (tijdelijke) nieuwe realiteit. Vervang je koffiepauze door een bordspel 
met je kind, ga op de fiets. Neem een stabiele structuur aan in je dag. Zo krijg je een beter 
overzicht en heb je het gevoel dat je meer controle hebt. 

 

Tip 4: Denk aan vergelijkbare situaties in het verleden 

• Denk aan een moeilijke situatie in het verleden die je hebt meegemaakt en wat je hebt gedaan 
om er mee om te gaan? Dit kan vandaag de dag ook (een deel van) de oplossing zijn. 

 

Tip 5: Beperk je nieuwsverbruik 

• Geruchten en speculaties voeden de angst. Het lezen van alle kranten en het kijken naar al het 
televisienieuws zal zeker angst opwekken. 

• Probeer een beperkt aantal betrouwbare nieuwsbronnen te selecteren en beperk uw dagelijkse 
corona-updates. Ook dit kan u helpen om meer controle te krijgen (zie ook tip 3). Vermijd al het 
valse nieuws dat in veel sociale media circuleert. Uw dag is meer dan alleen corona. 
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