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Respecteer de algemene hygiëne-voorschriften van de site 
• Minimaal 1,5m afstand houden. 

• Was zeer regelmatig de handen wassen met water en zeep. 

• Vermijd schudden van de hand bij het groeten. 

• Vermijd het wrijven in uw ogen, neus of mond zonder het wassen van uw handen. 

• Bedek uw neus en mond met een papieren zakdoekje bij het hoesten en niezen, of hoest/nies 

in de ellenboog. Gooi gebruikte zakdoekjes onmiddellijk weg 

• Het betreden van de site is niet toegelaten in geval van koorts en griepverschijnselen 

zoals hoesten of verkoudheid. 

Social distancing/afstandsregels 
• Respecteer steeds de onderlinge afstandsregel van 1,5m met Vynova medewerkers maar ook 

tussen collega’s onderling.  

• Indien de 1,5m niet gerespecteerd kan worden dan moeten de werken worden gestopt 

of dient er gepaste adembescherming gedragen worden (zie onder). 

• Via een risicoanalyse of een aangepaste LMRA dient te contractor aan te tonen dat de 

afstandsregel gerespecteerd kan worden.  

• Respecteer de afstandsregels ook buiten de arbeidsplaats bijvoorbeeld in werfketen, sanitair, 

kleedruimtes en op de wegen.  Op bepaalde plaatsen bijvoorbeeld aan de toegang 

(draaikruisen) zijn hiervoor indicatieve lijnen op de grond aangebracht.  

• Op de toegangsdeur van iedere vergaderzaal/eetzaal/gemeenschappelijke ruimte is het 

maximum aantal personen dat gelijktijdig in die ruimte mag aanwezig zijn, aangegeven.    

• Elke contractorfirma dient afspraken te hebben mbt het transport van personen met 

voertuigen (aantal personen per voertuig) en ons deze te bezorgen. Respecteer deze 

afspraken. 

• Het meenemen van passagiers in voertuigen is toegelaten mits alle inzittenden een 

chirurgisch mondmasker dragen en er een raam wordt geopend om de ventilatie te 

garanderen (raam open betekent ook veiligheidsbril, lange mouwen in het voertuig).   

• Minimaliseren persoonlijk contact/overdracht door zo min mogelijk documenten door te 

geven onderling of aan Vynova medewerkers. 

• Blijf achter de tijdelijke plexiglas afscherming op die op bepaalde locaties als 

coronaverspreidingsmaatregel is aangebracht bijv. in de meetkamer ELY, het loket ChvD MVC 

en het loket OL. 

• Hou ook voldoende afstand op de verzamelplaats in geval van alarm. De Vynova 

verzamelplaatsleider zal hier op toezien. 

PBM’s 
• Elke contractor dient steeds een chirurgisch mondmasker bij zich te hebben op de site. 

Deze maskers worden voorzien door de contractorfirma zelf.  

• Als de afstandsregel van 1.5m voor korte periodes( <15 min) niet kan gevolgd worden, 

moet tenminste een chirurgisch masker gedragen worden. 
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• Als de afstandsregel van 1.5m voor langere periodes( >15 min) niet kan gevolgd 

worden, moet een FFP2/FFP3 masker worden gedragen. 

• Strengere maatregelen bijvoorbeeld een algemene of continue mondmaskerplicht op de 

site of de verplichting een FFP2-masker te dragen kunnen van toepassing zijn maar 

worden duidelijk aangegeven aan de bedrijfstoegangen.  

(Informeer je best bij je Vynova contactpersoon enkele dagen voor de start van de activiteiten op 

de site van Vynova om je te kunnen voorbereiden op eventuele tijdelijke extra maatregelen)   

• Vermijd elk contact van handschoenen met het gelaat. 

• Reinig en ontsmet herbruikbare PBM’s na gebruik. (bijvoorbeeld met een 0,1% javeloplossing 

of water en zeep).    

Sanitair, eten en pauzes 
• Gebruik de sanitaire voorzieningen die u toegewezen werden. Gebruik geen sanitaire 

voorzieningen op de productieafdelingen. Door deze voor te behouden voor eigen 

productiepersoneel probeert Vynova de kans op besmetting van eigen medewerkers te 

beperken.   

• Was je handen voor en na een toiletbezoek grondig met zeep. 

• Voorzie instructies in de sanitaire ruimten hoe de handen gewassen moeten worden. 

• Sanitaire voorzieningen en refters van Vynova worden extra gereinigd. 

• Desinfecterende handgels zijn ter beschikking gesteld doorheen het bedrijf (sanitaire ruimtes) 

en mogen gebruikt worden door contractoren.  

• Gebruik geen refters van Vynova om de maaltijd te nuttigen met uitzondering van de kantine 

onderhoud MVC (enkel na voorafgaande toelating).  

• Respecteer de afstandsregel van 1,5m ook in refters en verpozingsruimtes 

• Hou eveneens voldoende afstand in de rookruimtes. Indien dit niet kan wacht je met het 

betreden van de rookzone tot er voldoende plaats is.  

Bijkomende hygiënevoorschriften 
• Leuningen in trappenhallen van gebouwen van Vynova worden meermaals per dag gereinigd 

net als deurhendels van sanitaire ruimtes.   

• Gelieve een reinigingsfrequentie in te stellen voor werfunits en sanitair in beheer van de 

contractor. Voorzie de juiste reinigings- en desinfectiemiddelen (bijv 0,1% javeloplossing in 

water) 

• Voorzie de nodige reinigingsmiddelen voor gedeelde PC’s, laptops, telefoons en printers om 

deze te reinigen na gebruik.  

• Gelieve gereedschappen te reinigen/ontsmetten vooraleer ze doorgegeven worden. Gebruik 

zoveel mogelijk je persoonlijk gereedschap.  

• Reinig/ontsmet voor gebruik steeds het stuurwiel, de handrem, deurhendel en 

versnellingspook van gedeelde voertuigen. 

• Het blijft verplicht trapleuningen te gebruiken maar op plaatsen waar geen handschoenen 

gedragen moeten worden (buiten de productie-installaties) is het toegelaten met de 

geopende hand op enkele centimeters boven de leuning te zweven.  
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Verluchting en ventilatie 
• Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten, werfunits en 

eetgelegenheden, hetzij door natuurlijke verluchting (bv. via open ramen, deuren of 

poorten), hetzij door mechanische ventilatie.  

• Voorzie een CO2-detector in lokalen waar verschillende medewerkers langere tijd samen 

kunnen aanwezig zijn en er geen of zeer beperkte natuurlijke of mechanische ventilatie 

aanwezig is (burelen, vergaderruimten, …)  

• Stel een instructie ter beschikking over hoe er op een CO2-alarm gereageerd dient te worden.  

Medische opvolging – Ziekte – Quarantaine regels 
• Indien een contractor ziek wordt op de site van Vynova dient hij onmiddellijk de site te 

verlaten en best de huisarts te consulteren.      

• Contractoren zijn verplicht elke geval van coronabesmetting te melden aan de medische 

dienst van Vynova (tel: 013/612200 of 013/612001 of vytes.medischedienst@vynova-

group.com) tenminste voor die medewerkers die in de dagen voorafgaand aan hun ziekte 

aanwezig waren op de site. Dit laat Vynova toe om na te gaan welke Vynova medewerkers in 

contact gekomen zijn met deze persoon en deze te waarschuwen en op te volgen.  

• De medische dienst van Vynova blijft geopend voor het behandelen van verzorgingen maar 

onder strikte hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. 

• Respecteer de actuele quarantaine regels in België.  

• In geval van hoogrisicocontact met een positief geteste persoon (PCR of RAT): 

o Is er geen quarantaine nodig wanneer de medewerker volledig werd 

gevaccineerd (=Tweede prik of boosterprik, herstelcertificaat allen minder dan 

5maanden geleden). Een bijkomende RAT-test zal plaatsvinden op de medische dienst 

van Vynova op dag 4 en 7 na het contact. 

o Is een quarantaine van 7dagen vereist wanneer de vaccinatie of herstelcertificaat 

langer dan 5 maanden is geleden. Deze quarantaine kan vervroegd onderbroken 

worden na een negatieve PCR of RAT test op dag 4. In dit geval is een dagelijkse 

sneltest voor het werk noodzakelijk tot en met dag 7. Een bijkomende RAT-test zal 

plaatsvinden op de medische dienst van Vynova op dag 10.  

o Is een quarantaine van 10dagen verplicht wanneer de medewerker niet 

gevaccineerd is.  Deze quarantaine kan vervroegd onderbroken worden na een 

negatieve PCR of RAT test op dag 7.  In dit geval is een dagelijkse sneltest voor het werk 

noodzakelijk tot en met dag 10.  

o In elk van bovenstaande gevallen dient de medewerker als hij aan het werk blijft of 

vervroegd uit quarantaine kan tot dag 10 een FFP2 masker te dragen op de site 

van Vynova. 

o Praktische afspraken omtrent RAT door de medische dienst van Vynova dienen gemaakt 

te worden via de Vynova contactpersoon.  
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Tewerkstelling van buitenlandse medewerkers  
 

Niet van toepassing voor: 

Deze specifieke regels zijn niet van toepassing op medewerkers van buitenlandse contractoren die 

minder dan 48h in België verblijven.  

Ze zijn ook niet van toepassing op grensarbeiders, koeriers, vrachtwagenchauffeurs.  

 

Voorschriften 

De overheid stelt voorwaarden aan buitenlandse werknemers (contractoren, consultants, 

bezoekers) die in België komen werken. Deze voorwaarden worden beïnvloed door de covid-situatie in 

het land van herkomst en of het land van herkomst al dan niet gelegen is in de EU: 

  
Test Quarantaine PLF 

Aankomst uit groene 

of oranje zone** 

binnen de EU 

Geen Geen ja 

Aankomst uit rode 

zone binnen de EU 

• Indien vaccinatie- of 

herstelcertificaat: geen formele 

test. Wel negatieve RAT-zelftest** 

van max 36u oud. 

• Indien vaccinatie-, test of 

herstelcertificaat: geen 

ja 

• Indien geen certificaat wel 

negatieve PCR-test van maximum 

72 uur oud of RAT-test*** van de 

dag voor of van aankomst: test op 

dag 7 (PCR of RAT) 

• Indien negatieve PCR of 

RAT test bij aankomst in 

België: Geen 

Aankomst van buiten 

EU 

PCR test op dag 1 en dag 7 • Indien 

vaccinatiecertificaat: uit 

quarantaine bij negatieve 

test op dag 1 

ja 

• Indien geen 

vaccinatiecertificaat: 10 

dagen, maar kan worden 

ingekort indien de test op 

dag 7 negatief is 

* Kleurcodes per land | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) 

** RAT = Rapid antigen test.  Formele RAT-test via apotheek kan natuurlijk ook maar zelftest is hier voldoende. 

***Enkel formele RAT test via apotheek is hier toegelaten.  

 

Indien het PLF formulier correct wordt ingevuld, zullen de testcodes voor de PCR-testen via mail 

bekomen worden. In geval van symptomen kan een testcode voor de aanvraag van een PCR test 

bekomen worden via de corona test applicatie (Self Assessment Testing (info-coronavirus.be)) van de 

Belgische overheid of na consultatie van een geneesheer in België.   

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
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Alle contractoren beheren een registratielijst voor de aanwezige buitenlandse medewerkers. In het 

register wordt de naam van de buitenlandse medewerker genoteerd, zijn verblijfplaats, zijn 

telefoonnummer en de personen waarmee hij on site fysiek heeft samengewerkt. Niet enkel de hoog 

en laag risicocontacten maar alle personen waarmee de persoon heeft samengewerkt. Dit laatste 

kunnen collega contractoren zijn maar in bepaalde gevallen mogelijk ook medewerkers van Vynova.  

Een voorbeeld van dergelijk register kan je bekomen van Vynova. Gelieve dit register in jullie 

werfketen ter beschikking te stellen. 

 

Vynova raadt aan om de PLF-documenten die ingevuld werden door eventuele buitenlandse 

medewerkers bij het binnen komen van België bij te houden als bewijs van het moment waarop de 

desbetreffende medewerker hier is aangekomen.  

 

De contractorfirma dient aan zijn Vynova contactpersoon te kunnen aantonen dat voor elke medewerker 

uit het buitenland aan de vereisten (het PLF-document, het bewijs van de negatieve coronatest en het 

vaccinatie- of herstelcertificaat, eventuele quarantaine en geplande PCR-tests) werd voldaan. Wanneer 

dit niet kan aangetoond worden, zal Vynova de toegang tot de site weigeren. Er zullen geen risico’s 

worden genomen.  

 

Buitenlandse medewerkers van contractoren dienen deze documenten bij aanmelden aan de toegang 

van Vynova site ook bij zich hebben om bij twijfel de documenten te kunnen voorleggen aan de 

bewakingsagenten.  

 

Wanneer ernstige overtredingen worden vastgesteld tegen bovenstaande regels kan Vynova de 

activiteiten van de contractor met onmiddellijke ingang stoppen en over gaan tot een (tijdelijke) 

verwijdering van de bewuste personen of van de contractorfirma in zijn geheel van de Vynova site. 

(VGM 025c) 

 

 

 

Datum: …………………. 

 

Naam vertegenwoordiger Contractor firma:  …………………….. 

 

Contractorfirma: …………………….. 

 

Handtekening: …………………………. 

 

 

 


