PsC 315.02: Paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen

Coronavirus-crisis – Aanbeveling tot opvolging van de generieke gids:
Veilig aan het werk in de luchtvaartmaatschappijen
De bedrijven binnen het Paritair subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen (PsC 315.02) werden zeer
zwaar getroffen door de Coronavirus-crisis. In een deel van de bedrijven werd er mits toepassing van de
voorschriften van social distancing en telewerk toch gewerkt, in sommige gevallen weliswaar aan een
aangepast ritme. Een substantieel deel van de bedrijven in het PsC 315.02 kwam de voorbije weken echter
tot (quasi) volledige stilstand.
Om de economische gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken en met het oog om een stapsgewijze
heropstart in gezonde en veilige omstandigheden te faciliteren, hebben de sociale partners in de Hoge
Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, een generieke gids uitgewerkt om de verspreiding van
het Covid-19 virus tegen te gaan. Deze generieke gids is inmiddels door de leden van de groep van 10
goedgekeurd en eigen gemaakt.
Deze gids is een uitgebreide tool met concrete preventiemaatregelen die aangereikt worden aan sectoren
en ondernemingen om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken door het
besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel als mogelijk te vermijden. Deze gids
kan ook gebruikt worden als verdere inspiratiebron voor die ondernemingen die hun activiteiten niet
hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige maatregelen hebben genomen.
De sociale partners van het PsC 315.02 roepen de ondernemingen en de werknemers van de sector op
om bijgevoegde Generieke Gids, de nodige aandacht te geven en de er in opgenomen
preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen, voor zover zij op hun bedrijfsspecifieke situatie van
toepassing kunnen zijn. Daarenboven dienen bedrijven die op locaties van derden activiteiten uitoefenen
zich eveneens te schikken naar de richtlijnen van deze derden.
Zoals deze generieke Gids aangeeft, dienen de bestaande overlegorganen in de onderneming zoals het
Comité voor preventie en bescherming op het werk, of de vakbondsafvaardiging elk vanuit hun
respectieve bevoegdheid, of bij gebreke ervan de werknemers zelf, nauw betrokken te worden bij de
keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Ook de interne en/of externe preventiedienst worden hierbij
best betrokken, zeker in de situaties waar de vereiste generieke preventiemaatregelen niet zonder meer
kunnen toegepast worden.
U kan de generieke gids downloaden via onderstaande link:
https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-generieke-gids-versie-2-en
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