Sectoraal veiligheidsprotocol in het paritair comité 125 en de paritaire
subcomités 125.01, 125.02 en 125.03 : Generieke gids om de verspreiding
van Covid-19 op het werk tegen te gaan.
Net als veel andere sectoren zijn ook de bedrijven in PC 125 sterk getroffen door de
coronacrisis. In een groot deel van de bedrijven werd niettemin verder gewerkt door
toepassing van de richtlijnen inzake social distancy. Anderzijds zijn andere bedrijven gesloten
de afgelopen weken en dit vooral door een gebrek aan activiteit.
Om de gezondheid van de werknemers te vrijwaren en zo de activiteiten van onze
sectoren in stand te houden, komen de sociale partners van de houtsector (CP 125)
overeen om bedrijven en werknemers op te roepen de nodige aandacht te besteden aan de
Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan
(https://werk.belgie.be/nl/nieuws/generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-ophet-werk-tegen-te-gaan ).
Dit gedetailleerde instrument bevat het overgrote deel van de concrete preventiemaatregelen
die moeten worden uitgevoerd voor de werkplekken die in de sector worden aangetroffen.
De sociale partners van PC 125 vestigen de aandacht van bedrijven en werknemers op de
volgende punten in de gids:
1) Werkgevers, werknemers en derden zijn verplicht de in de onderneming geldende
preventieve maatregelen toe te passen.
2) De binnen de onderneming bestaande overlegorganen, zoals de ondernemingsraad, het
comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsdelegatie, elk naar
gelang van hun respectieve bevoegdheden, of anders de werknemers zelf, moeten nauw
worden betrokken bij de keuze en de toepassing van de maatregelen. Bovendien moet er
ook een beroep worden gedaan op de expertise die intern en extern aanwezig is, bv. bij de
preventieadviseur en de externe preventiediensten, zeker in ondernemingen waar de
interne expertise ontbreekt of beperkt is.
3) Het virus maakt geen onderscheid tussen de werknemers van het bedrijf en externe
personen (leveranciers, onderaannemers, zelfstandigen, studenten, klanten, ...). Daarom
zullen de gesprekken binnen het bedrijf over de Gids en over aangepaste oplossingen
rekening moeten houden met deze interacties. Er wordt met name gewezen op het feit dat
de sociale afstand (social distancy) strikt moet worden gerespecteerd (1,5 m afstand tussen
de mensen) bij afhalingen en leveringen.
4) In geval van verplaatsingen met een voertuig moeten de afstandsregels strikt worden
nageleefd of moeten middelen voor de scheiding tussen de inzittenden worden toegepast..
5) De uitwisseling van gereedschap moet worden vermeden. Indien dit niet het geval is, zal
er een desinfectieprocedure worden ingesteld.

Voor bedrijven die klanten ontvangen, verwijzen de sociale partners van het PC 125 naar de
gids over de opening van winkels
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterktemaatregelen/coronavirus-tips-voor-het).
Bij wijze van voorbeeld hebben de sociale partners in de houtsector onderstaande suggesties
gedaan om de naleving van de veiligheidsmaatregelen voor werknemers en klanten te
bevorderen:
-

1 persoon per 10 m², sociale afstand moet worden gerespecteerd.

-

Plaats bescherming in bijvoorbeeld plexiglas aan balies, kassa's, enz.

-

Zorg voor hydro-alcoholische gel

-

Stimuleren van elektronische betalingen

-

Afzonderlijke in- en uitgang met een duidelijk zichtbare tape.

-

Plaats zichtbaar plakband op de vloer, met name op plaatsen waar het risico op
clustering bestaat om de minimale afstanden aan te geven die moeten worden
gerespecteerd.

-

Voertuigen/vrachtwagens mogen het bedrijf binnenkomen, maar klanten blijven in de
auto totdat een bedrijfsmedewerker een signaal geeft.

-

Borden die de klanten aan de regels herinneren,

-

Enz…
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