Richtlijnen op basis van de Generieke Gids voor de sector handel in
brandstoffen
Naar aanleiding van de Corona-crisis werd tijdens overleg met de sociale partners op basis van de
interprofessionele Generieke Gids een evaluatie van de sector gemaakt.
De sociale partners zijn verheugd dat de werkgevers in de sector handel in brandstoffen de nodige
maatregelen hebben genomen om de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers te
waarborgen.
Tevens zijn zij verheugd dat de werknemers uit de sector de nodige discipline aan de dag leggen om
deze maatregelen en voorschriften na te leven.
Ondanks de tevredenheid over de grote lijnen van de naleving van de Generieke Gids, zijn er hier en
daar nog steeds onduidelijkheden op sectorvlak, die moeten worden uitgeklaard. Om meer
duidelijkheid te scheppen, dringen de sociale partners Brafco, BTB en ACV Transcom er bij alle
werkgevers en werknemers uit de sector expliciet op aan om de onderstaande richtlijnen na te leven.

Communicatie
•

•

•

Verstrek toegankelijke informatie en duidelijke instructies over de maatregelen aan alle
partijen (leidinggevenden, werknemers, klanten, leveranciers, …) en herhaal deze instructies
regelmatig.
Het sociaal overleg binnen het bedrijf en de communicatie naar de werknemers toe is
uitermate belangrijk. De leden van het CPBW (zowel van werkgeverszijde, vakbondszijde als
de interne en externe preventieadviseurs) zijn hiervoor een essentiële schakel voor de
onderneming. Zij dienen op regelmatige basis te overleggen om de situatie te evalueren en bij
te sturen indien nodig. Bij ontstentenis van een CPBW of SD is het aan te raden dat een
evaluatieprocedure wordt uitgewerkt door de personeelsverantwoordelijke. Deze evaluatie
zal in overleg met het personeel gebeuren.
Schenk bijzondere aandacht aan werknemers met een kwetsbare gezondheid (bv. long- en
hartproblemen, diabetes, …).

Social distancing
•
•
•

Garandeer zo veel als mogelijk de afstand van 1,5 m en verbied samenscholingen.
Beperk gelijktijdige aanwezigheid van meerdere personen in één ruimte door werktijden en
pauzes te spreiden of aan de hand van flexibele uren.
Voor de organisatie van opleidingen (vb ADR, vb code 95,…) is de gelijktijdige aanwezigheid
van meerdere personen in één ruimte evenwel toegelaten, voor zover de regels van social
distancing kunnen worden gerespecteerd.

•

Dubbele bemanning is enkel mogelijk indien een afstand van 1,5 m kan worden gerespecteerd
of indien er een afscheiding is aangebracht tussen beide gebruikers van het voertuig. Het
dragen van mondmaskers blijft in beide gevallen verplicht.

Op de werkvloer
•

•

•
•
•

Voorzie voldoende en correct hygiënisch materiaal om de werkplek, refter, sanitair en
werkmiddelen voortdurend te reinigen en verluchten. Om toe te zien dat de reiniging
gebeurt, is het aan te raden hiervoor een (interne of externe) speciale ploeg te voorzien.
(Plan van aanpak met gegevens over welk materiaal, hoeveel en op welke tijdstippen, …)
Voorzie voldoende collectieve en individuele beschermingsmiddelen om het werk op een
veilige manier uit te oefenen. (Zeep, handgels of ontsmettingsmiddelen, mondmaskers,
papieren doekjes, (wegwerp)handschoenen, veiligheidsbrillen, beschermende kledij,
tussenwanden, …). Voorzie ook een gebruiksaanwijzing over hoe dit materiaal moet worden
gebruikt. (Verstrek informatie over het materiaal, welke aantallen en voor wie welk
materiaal voorzien wordt).
Laat, indien mogelijk, deuren zo veel mogelijk open staan om veelvuldige aanrakingen te
vermijden. Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van liften.
Voorzie éénrichtingsverkeer of voorrangsregels op smalle trappen en doorgangen.
Plaats extra sanitaire zuilen aan de ingang of in de laad- en/of loszones als personeel of
externen te ver moeten lopen om regelmatig de handen te kunnen wassen. Voorzie handgel
(met alcohol) op plaatsen waar handen wassen niet mogelijk is.

Individuele beschermingsmiddelen en hygiëne
•

•

Stel individuele beschermingskits ter beschikking van het rijdend personeel. Deze kits
bevatten herbruikbare mondmaskers of wegwerpmaskers, papieren tissues,
(wegwerp)handschoenen, handgel/ontsmettingsmiddelen of zeep/water en vuilzakjes.
Sensibiliseer werknemers over handhygiëne (min. 40 seconden wassen) en over het hoesten
of niezen in een zakdoek of de ellenboog, bv. via affiches, en voorzie de mogelijkheid om
gebruikte zakdoeken onmiddellijk weg te gooien in daartoe voorziene vuilzakjes.

Reiniging werkmateriaal
•

•

Wijs de voertuigen (vrachtwagen, vorklift, …) bij voorkeur toe aan een vaste gebruiker. Na
gebruik, en zeker bij wisselen van de gebruiker, wordt het voertuig gedesinfecteerd en
verlucht.
Reinig met de daartoe voorziene middelen alle relevante oppervlakken (steunen, stuur, …)
en bedieningsknoppen (radioposten, hendels, schakelaars, …) in het voertuig.

•

Werk zo veel mogelijk met de eigen arbeidsmiddelen en reinig ze regelmatig.

Contact met externen
•
•
•

•

•
•
•

Vermijd het gebruik van cash geld en het ondertekenen van documenten.
Indien met een betaalterminaal wordt gewerkt, zorg ervoor dat deze regelmatig wordt
ontsmet.
Bij het uitvoeren van leveringen wordt het fysiek contact met andere personen zo veel
mogelijk beperkt. Dit houdt in dat laad- en/of losoperaties ofwel volledig door de leverancier
ofwel volledig door de ontvanger worden uitgevoerd.
Maak duidelijke afspraken met klanten en/of leveranciers hoe de chauffeurs zich op het
bedrijf moeten aanmelden (telefonisch, geluidsignaal, lichtsignaal, …) en welke maatregelen
ter plaatse moeten worden nageleefd.
Maak duidelijke afspraken met klanten en/of leveranciers over het gebruik van sanitaire
installaties door de chauffeurs.
Beperk het aantal externen tot wat noodzakelijk is (maximum 1 klant per 10m² in de
verkooppunten).
Reorganiseer de inrichting van het onthaal door bv. beschermingswanden of handgels te
voorzien voor externen.
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