COVID-19

ITC Rubis stelt alles in het werk om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Iedereen die in contact gekomen is
met een besmet persoon of die bij zichzelf symptomen vaststelt, moet onmiddellijk de huisarts raadplegen en de
opgelegde maatregelen volgen. In dat geval is een bezoek aan ITC Rubis uiteraard verboden.
Wij blijven de situatie in België nauwlettend opvolgen. “Blijven volhouden!” is de boodschap.

Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit en daar kunnen we met zijn allen toe bijdragen wanneer we
uiterst voorzichtig zijn op elke plaats en in elke situatie en ons aan de regels houden:
o
o
o

Draag een mondmasker in de ITC Rubis gebouwen.
Social distancing: min. 1,5 m afstand!
Was de handen veelvuldig.

Wij voeren dagelijks controlerondes uit op de naleving van de coronamaatregelen op onze terminal.
Door de regels te volgen zorgen we er samen voor om COVID-19 buiten ons bedrijf te houden.

Dank voor uw medewerking en waakzaamheid.

Draag goed zorg voor uzelf en uw naasten!
het ITC Rubis COVID-19 crisisteam

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Operations Manager, Operational Excellence Manager, Customer
Service Manager en SHEQ Manager.

Beste collega,
Het coronavirus verspreidt zich aan een hoog tempo in Europa. Langs deze weg wensen we u te
informeren over het virus en de maatregelen die ITC Rubis neemt om het risico te beperken.
Wat is de situatie?
COVID-19 is de infectieziekte veroorzaakt door het meest recent ontdekte coronavirus. Het werd
ontdekt in China eind 2019 maar verspreidt zich nu ook in Europa en daarbuiten.
Wat zijn de symptomen?
De meest voorkomende symptomen zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. Bijkomende
symptomen zijn mogelijk, zoals pijn, neusverstopping, loopneus, keelpijn of diarree. Deze
symptomen zijn meestal mild en beginnen bovendien geleidelijk.
Is het coronavirus overdraagbaar?
De ziekte kan zich van persoon tot persoon verspreiden via druppeltjes uit de neus en mond die
worden verspreid wanneer een persoon met COVID-19 hoest, niest of uitademt. Volgens experts kan
het virus langer dan een week buiten het lichaam (dus op oppervlakken) overleven.
De zaken waarop de druppels landen kunnen dan aangeraakt worden door de andere personen. Het
virus kan langer dan een week buiten het lichaam (op oppervlakken) overleven.
Welke maatregelen werden genomen?
We vragen om de volgende algemene maatregelen, in lijn met de beslissingen van de bevoegde
autoriteiten, te respecteren. Denk hierbij niet alleen aan uw gezondheid maar ook aan die van uw
collega’s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was de handen regelmatig met zeep. Hoest of nies in de plooi van de elleboog.
Op diverse druk bezochte plaatsen in het bedrijf worden dispensers en voldoende papieren
zakdoeken voorzien.
Affiches die ophangen in onze faciliteiten tonen hoe je je best gedraagt in contact met
anderen.
E-mails en berichten informeren alle belanghebbenden van ITC Rubis over de reeds genomen
maatregelen en de acties die je als individu kan ondernemen.
Waar mogelijk wordt Telewerk voorzien.
Vermijd massa-evenementen voor zo lang de bevoegde overheid dat adviseert.
Hou fysiek afstand op de werkvloer en elders. Hou minstens een meter afstand.
Gebruik telefoon, conference calls, video conference zoals Teams, Skype for Business, e.d.
om vergaderingen te houden en zoveel mogelijk persoonlijk contact te vermijden.
Maak regelmatig je werkplek schoon.

Welke bijkomende maatregelen treft ITC Rubis omtrent operaties binnen en buiten?
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Gebruik een papieren zakdoek bij het nemen van de trap om de leuning vast te houden; gooi
de zakdoek nadien in de vuilnisbak.
Bij de portier, Customer Service, Maintenance en Controlekamer dienen de bureaus zeer
regelmatig te worden schoongemaakt.
Iedereen moet nauw contact met alle bezoekers, inclusief vrachtwagenchauffeurs en
bemanningsleden van schepen, beperken. Hou minstens een meter afstand.
Gebruik handschoenen bij het betreden van schepen. Wanneer nodig kan men zich extra
beschermen door gebruik te maken van zijn eigen volgelaatsmasker. Bij het van boord gaan
dient men sowieso de handen grondig wassen alvorens het gezicht aan te raken.
Wees alert voor bezoekers of medewerkers met duidelijke symptomen van COVID-19.
Elke persoon die symptomen vertoont moet onmiddellijk worden geïsoleerd.
Annuleer bezoek dat niet noodzakelijk is voor de werking van het bedrijf.
Reeds geplande opleidingen zullen kritisch tegen het licht worden gehouden naar hun
noodzaak en haalbaarheid.
o EHBO-opfrissingscursussen en de veiligheidscampagne-toolbox werden uit voorzorg
alvast geannuleerd.
o De opleidingen loadingmaster en sprinklerinstallatie gaan voorlopig wel door omdat
die binnen een zeer beperkte groep plaatsvinden.
Binnenlandse reizen zijn toegestaan maar moeten beperkt worden tot reizen die absoluut
noodzakelijk zijn om contact met onbekenden zoveel mogelijk te vermijden.
Werkgerelateerde reizen naar het buitenland worden niet toegestaan, tenzij die
goedgekeurd zijn door het COVID-19 crisisteam. Voor privéreizen wordt aangeraden het
advies van de FOD Buitenlandse Zaken te volgen. Het is belangrijk om met zo weinig mogelijk
onbekenden in contact te komen. Iedereen, werknemer en contractor, is verplicht te melden
indien hij/zij een reis heeft gepland, met informatie over bestemming en reisdata. Er wordt
ook gevraagd om contact op te nemen met HR na terugkomst.
BELANGRIJKE ACTIES VOOR JE TERUG KOMT WERKEN ZIJN:
- temperatuur meten (meermaals per dag),
- symptomen goed in het oog houden,
- contact opnemen met HR bij twijfel.

ITC Rubis heeft een COVID-19 crisisteam samengesteld, dat bestaat uit de CEO, HR Manager,
Technical Manager, Ops manager, CS manager en SHEQ manager. Dat crisisteam werd opgericht
om deze situatie te coördineren en evalueren, en om snel antwoord te kunnen bieden op
dringende vragen. Gelieve één van bovenstaande personen te contacteren bij twijfels of vragen.
Laat ons echter wel duidelijk zijn: PANIEK IS EEN SLECHTE RAADGEVER. We geven iedereen de raad
om nuchter maar waakzaam te blijven. Het creëren van onrust helpt niemand verder.
Bedankt voor uw medewerking.

Het COVID-19 crisisteam
13-03-2020

COVID-19 nieuwsbericht 2
16 maart 2020
Beste collega,
Na ons eerste nieuwsbericht afgelopen vrijdag 13/03/2020 is er al nood aan een tweede aangezien
de ernst van de situatie zelfs in het weekend is toegenomen.

Bijkomende maatregelen vanaf vandaag 16/03/2020:
•

•
•
•

De belangrijkste boodschap is afstand houden (minimum 1 meter) en daarom volgende extra
maatregelen:
o Lunchpauzes spreiden zodat men in de refters ver uit elkaar kan zitten.
o De grote ruimte op het 1° verdiep en het operationslokaal in de kelder kunnen ook
gebruikt worden als refter.
o Degenen die in een eigen kantoor zitten kunnen daar hun lunch gebruiken.
o Vooraf ontsmetten van bureau’s en tafels waar men gaat eten. Hiervoor worden op
17/3 emmertjes met desinfecterende doekjes geleverd.
o In de rookplaatsen mogen er maximum twee personen tegelijk roken zodat ook hier
de nodige afstand kan bewaard worden.
o Handen schudden was al vervangen door vuistjes of aanraken via elleboog maar ook
dat moet men vermijden en altijd minimum 1 meter afstand houden en liefst zelfs 2
meter.
Thuiswerk: Iedereen die kan thuis werken zal gevraagd worden om van thuis uit te werken.
Hiervoor worden extra laptops ter beschikking gesteld.
Bij ziektesymptomen zeker eerst contact nemen met de huisarts vooraleer men komt werken.
Vergaderingen maximaal vervangen door conference calls of video conferences.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops
Manager, CS Manager en SHEQ Manager blijven ter beschikking voor al uw vragen.

Bedankt voor uw medewerking.

Het COVID-19 crisisteam
16-03-2020

COVID-19 nieuwsbericht 3
18 maart 2020
Beste collega’s,
Omdat de situatie jammer genoeg heel snel verandert, heeft ieder van ons nood aan juiste informatie. Na de
persconferentie van de regering gisterenavond 17/03/2020 werd duidelijk dat we voor de volgende weken zoveel
mogelijk afstand moeten houden en garanderen. Daar heeft de regering nu alle extra maatregelen op gericht.
Maar tegelijk wil men ook dat de bevoorrading van onze samenleving maximaal kan blijven doorgaan. Daar
kunnen wij aan meehelpen door ervoor te zorgen dat onze activiteiten uitgevoerd worden met respect voor het
afstand houden van anderen. Wij geloven dat wij dat als logistiek havenbedrijf op een veilige manier kunnen
realiseren en zo ons steentje kunnen bijdragen om iedereen te helpen die het de volgende weken moeilijk zal
hebben.
Om dat te garanderen gelden vanaf vandaag 18/03/2020 bijkomende maatregelen:
•

•

•

Iedereen die kan thuiswerken zal gevraagd worden om dat ook te doen, inclusief het managementteam, maar
wel met volgende uitzondering: elke dag zal er een lid van het managementteam aanwezig zijn op de site om
onmiddellijk actie te kunnen nemen bij noodgevallen. Voor de rest van deze week zijn dat:
o Woensdag 18/3: Pascal
o Donderdag 19/3: Raf
o Vrijdag 20/3: Bart
Iedere activiteit op onze terminal moet uitgevoerd worden met inachtneming van de nodige afstand tot
andere personen:
o Operators, maintenance en project supervisors, CS medewerkers en alle anderen blijven op afstand
(minimum 1,5 meter) van chauffeurs, scheepsbemanning en contractors en van elkaar.
o Na elk contact zal men de hygiëneregels respecteren door grondig de handen te wassen voordat men
zijn gezicht aanraakt.
Er leeft onduidelijkheid over wat men moet doen als men mogelijk in contact is geweest met iemand die
ziektesymptomen heeft of als men zich zelf ziek voelt. We hebben tot nu toe 4 operators thuisgehouden die
in dat geval verkeren. Daarom gelden vanaf nu de volgende maatregelen:
o Iemand die in contact is geweest met een geteste positieve COVID-19 persoon blijft thuis en neemt
contact met zijn/haar huisarts voor verdere instructies en neemt nadien contact met HR.
o Iemand die zichzelf ziek voelt blijft thuis en neemt contact met zijn/haar huisarts, volgt de actie die
de huisarts beslist en indien nodig neemt hij/zij nadien contact met HR. Het is na de info van gisteren
duidelijk dat de belangrijkste symptomen de volgende zijn: droge hoest, ademhalingsproblemen en
koorts.
o Iemand die in contact is geweest is met iemand met symptomen maar die nog niet is getest neemt
contact met de huisarts en vraagt raad wat te doen. Indien nodig neemt hij/zij nadien contact met
HR.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager. Wij blijven voortdurend in overleg met de havenautoriteiten en volgen de toestand
nauwgezet op. Daarbij gaat onze bezorgdheid uit naar de gezondheid van al onze medewerkers, maar ook naar
onze taak om ervoor te zorgen dat tijdens deze moeilijke periode ons land en iedereen die op ons rekent letterlijk
en figuurlijk niet in de kou komt te staan. Niet alleen wij als crisisteam, maar het hele land rekent op jullie!
Uiteraard blijft ieder van ons ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties om hier samen door te komen.
Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten! We zijn dicht bij jullie, vanop een veilige afstand.

Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 4
20 maart 2020
Beste collega’s,
De situatie blijft jammer genoeg heel snel veranderen. Daarom deze nieuwe info omdat ieder van ons nood heeft
aan juiste informatie. We hebben deze week de drastische maatregel moeten nemen om iedereen die thuis kan
werken dat ook effectief te laten doen. Dat is voor diegenen die dat niet kunnen, zoals onze operatoren, customer
service medewerkers, onderhoud en project supervisors, niet aangenaam en dat begrijpen we volkomen. We
stellen bijgevolg hun inspanning ongelooflijk op prijs want zij zijn degenen die de zaak draaiende houden. Het
vraagt zelfs veel extra inspanning om de risico’s op besmetting te minimaliseren en continu alert te zijn bij alles
wat men doet. We proberen jullie dan ook maximaal van extra middelen te voorzien om jezelf en anderen te
beschermen zoals: extra ontsmettingsgel, latex handschoenen, gelaatsschermen enz.
Volgende bijkomende maatregelen worden genomen:
•

De beurtrol voor het aanwezige managementteamlid voor volgende week om onmiddellijk actie te kunnen
nemen bij noodgevallen is:
o maandag 23/3: Eric Empsten
o dinsdag 24/3: Pieters Segers
o woensdag 25/3: Raf Saenen
o donderdag 26/3: Bart Van Gaver
o vrijdag 27/3: Rutger Wuyts
Zij zijn tevens beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen.
Daarnaast zullen ook Eric en Wesley vanaf maandag 23/3 terug aanwezig zijn gedurende de dag om de
veelheid aan activiteiten, waaronder commissioning, toch ter plaatste mee te coôrdineren.

•

De belangrijkste maatregel blijft dat iedere activiteit op onze terminal moet uitgevoerd worden met
inachtneming van de nodige afstand (minimum 1,5 meter) tot andere personen:
o Er worden gelaatsschermen voorzien om jezelf nog beter te kunnen beschermen maar ook onze
beschikbare flowhoods kunnen gebruikt worden.

o
o

o

Er zijn reeds latex handschoenen beschikbaar bij CS en operations die kunnen gedragen worden onder
de werkhandschoenen. Hierbij is het de bedoeling om de handen te wassen vóór gebruik en daarna
elk uur minstens de handen te wassen met de handschoenen aan. Tijdens de lunch en op het einde
van de dagtaak doe je de handschoenen uit en gooi je ze weg in de vuilnisbak. Natuurlijk moet je nadien
grondig je handen wassen voor je eet of naar huis vertrekt. Zo vermijden we ook dat het virus mee
naar huis genomen wordt.
Na elk contact respecteer je de hygiëneregels door grondig je handen te wassen voordat je je gezicht
aanraakt.
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•

Alle oppervlaktes, tafels en desks waaraan je werkt, moeten meerdere malen per dag gereinigd worden. Zeker
wanneer je stopt met werken, reinig je je eigen werkplek zodat, wanneer er toch iemand plots ziek wordt,
degenen die na jou zijn komen werken niet bang moeten zijn dat er contaminatie is achtergebleven. Er werden
emmers met desinfecterende doekjes voorzien:

•

We wensen toch nogmaals te herhalen wat te doen in volgende gevallen:
o Iemand die in contact is geweest met een geteste positieve COVID-19 persoon blijft thuis en neemt
contact met zijn huisarts voor verdere instructies en neemt nadien contact met HR.
o Iemand die zichzelf ziek voelt blijft thuis en neemt contact met zijn huisarts, volgt de actie die de
huisarts beslist en indien nodig neemt u nadien contact met HR.
o Iemand die in contact is geweest is met iemand met symptomen maar die nog niet is getest neemt
contact met zijn huisarts en vraagt raad wat te doen. Indien nodig neem je nadien contact met HR.
o Iemand die zich plots ziek voelt op het werk dient naar huis te gaan en neemt contact met zijn
huisarts. Liefst gaat men in dat geval op eigen kracht naar huis maar als dit niet kan zal men bij het
meerijden het hoest-/niesprotocol en handen wassen zeker in acht nemen en de zieke persoon zal
mond en neus afdekken met masker of sjaal.
o Indien zeer ernstig zal men beroep doen op medische hulpverlening.
o Zieke personen kan men laten wachten in MR4 (utilitygebouw, boven).
o Ontsmet de oppervlakten waarmee de zieke in contact is geweest.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager. Wij blijven voortdurend in overleg, zelfs in het weekend, en volgen de toestand
nauwgezet op.
Uiteraard blijft ieder van ons ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties om hier samen door te komen.
Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten! We zijn dicht bij jullie.

Het COVID-19 crisisteam

Bijlage: Gedragsregels “Hoesten en niezen”
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COVID-19 nieuwsbericht 5
24 maart 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. In dit vijfde nieuwsbericht de laatste status:
De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
•

De beurtrol voor het aanwezige managementteamlid voor de rest van deze week om onmiddellijk actie te
kunnen nemen bij noodgevallen is:
o
o
o

woensdag 25/3: Raf Saenen
donderdag 26/3: Bart Van Gaver
vrijdag 27/3: Rutger Wuyts

Zij zijn tevens beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de in
bijlage opgestelde checklijst. Er werden reeds een aantal rondgangen gelopen en de afwijking die het meest
wordt vastgesteld is het zich niet houden aan de afstandsregels.
•

De belangrijkste maatregel blijft dat iedere activiteit op onze terminal moet uitgevoerd worden met
inachtneming van de nodige afstand (minimum 1,5 meter) tot andere personen:
De gelaatsschermen werden geleverd en verdeeld om jezelf nog beter te kunnen beschermen.

Uiteraard blijven ook deze twee zeer belangrijke regels van kracht:
o
o

Hou je aan een strikte handhygiëne
en blijf met je handen van je gezicht.

Op het teamleaderoverleg van afgelopen maandag werden volgende maatregelen afgesproken:
o
o
o
o
o
o

Afstand houden is de boodschap, ook onder elkaar.
Spreiden van pauzes onder de mensen zodat we niet met z’n allen tegelijkertijd gaan eten / roken /
drinken.
Om de 2 uur de desks reinigen, ook het loket voor de vergunningen.
Max 2 personen in de controlekamer.
Max 1 persoon in het rookhok.
Papieren maken aan boord van schepen, zoveel mogelijk in open lucht, als dat niet kan de CR op jetty 1 /
2 gebruiken.

o
o
o
o

Afstand houden van chauffeurs.
Gelaatsschermen werden geleverd.
Extra latex handschoenen werden geleverd.
Mailbox in de gaten houden voor verdere berichtgeving betreffende het bedrijf, het coronavirus,
maatregelen.

•

Alle oppervlakken, tafels en desks waaraan je werkt, moeten meerdere malen per dag gereinigd worden.
Zeker wanneer je stopt met werken, reinig je je eigen werkplek zodat, wanneer er toch iemand plots ziek
wordt, degenen die na jou zijn komen werken niet bang moeten zijn dat er contaminatie is achtergebleven. Er
werden emmers met desinfecterende doekjes voorzien:

•

We wensen toch nogmaals te herhalen wat te doen in volgende gevallen:
o
o
o
o

o
o
o

Iemand die in contact is geweest met een geteste positieve COVID-19 persoon blijft thuis en neemt
contact met zijn huisarts voor verdere instructies en neemt nadien contact met HR.
Iemand die zich ziek voelt blijft thuis en neemt contact met zijn huisarts, volgt de actie die de huisarts
beslist en indien nodig neemt u nadien contact met HR.
Iemand die in contact is geweest is met iemand met symptomen maar die nog niet is getest neemt
contact met zijn huisarts en vraagt raad wat te doen. Indien nodig neem je nadien contact met HR.
Iemand die zich plots ziek voelt op het werk dient naar huis te gaan en neemt contact met de huisarts.
Liefst gaat men in dat geval op eigen kracht naar huis maar als dit niet kan zal men bij het meerijden
het hoest-/niesprotocol en handen wassen zeker in acht nemen en de zieke persoon zal mond en
neus afdekken met masker of sjaal.
Indien zeer ernstig ziek zal men beroep doen op medische hulpverlening.
Zieke personen kan men laten wachten in MR4 (utilitygebouw, boven).
Ontsmet de oppervlakken waarmee de zieke in contact is geweest.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager. Wij blijven voortdurend in overleg, zelfs in het weekend, en volgen de toestand
nauwgezet op.
Uiteraard blijft ieder van ons ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties om hier samen door te komen.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten! We zijn dicht bij jullie.

Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 6
27 maart 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. Vandaag 27 maart 2020 komt de veiligheidsraad terug bijeen om nieuwe
of aangepaste maatregelen af te kondigen dus hou de nieuwsberichten in het oog. Wij willen allereerst iedereen
bedanken die zich inzet om bij ons de activiteiten draaiende te houden zowel op het werk als van thuis uit wat ook
niet altijd eenvoudig is. Er zijn verschillende thuiswerkers die vragen of ze toch niet terug op kantoor mogen
komen werken doch we moeten ervoor blijven zorgen dat er zo min mogelijk contacten zijn dus we willen dit
blijvend tot een minimum beperken. Hopelijk heeft iedereen daar begrip voor.
In dit zesde nieuwsbericht de laatste status:
De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
•

De beurtrol voor het aanwezige managementteamlid voor volgende week (week 14) om onmiddellijk actie te
kunnen nemen bij noodgevallen is:
o maandag 30/3: Eric Empsten
o dinsdag 31/3: Pascal De Maeijer
o woensdag 1/4: Pieter Segers
o donderdag 2/4: Thibaut Vanderbeek
o vrijdag 3/4: Rutger Wuyts
Zij zijn tevens beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de
gekende checklijst. Er werden reeds een aantal rondgangen gelopen en de afwijking die het meest wordt
vastgesteld is het zich niet houden aan de afstandsregels zeker om en rond het rookhok. Als deze
overtredingen blijven duren zullen we genoodzaakt zijn om het te sluiten.

•

De belangrijkste maatregel blijft AFSTAND HOUDEN (minimum 1,5 meter) tot andere personen en
HANDHYGIENE. Het vermijden van dingen met blote handen aan te raken, die anderen ook aangeraakt
kunnen hebben, is de belangrijkste manier om overdracht te vermijden. Dat is niet altijd eenvoudig en moet
liefst een natuurlijke reflex worden. Een aantal voorbeelden:
Kantoor
o Om de 2 uur de gemeenschappelijke desks reinigen. Vergeet ook het loket bij Ops, Maintenance en
CS niet!
Hiervoor zijn desinfecterende doekjes voorzien.

o
o

o

Na elke shift moeten de bord-operatoren extra hun keyboard, muis en desk
reinigen.
Nieuwe opkomende bord-operatoren doen nadien hetzelfde (tweemaal is
beter dan eenmaal).
Bij het koffie, water, frisdrank of versnapering halen uit de automaten moet men vermijden om met
de blote handen de toetsen aan te raken.
Maak gebruik van het “sas”system (één voor één) op plaatsen waar men geen 1,5 meter afstand kan
houden. Typische voorbeelden:
▪ elkaar passeren op trappen,
▪ in smalle gangen,
▪ bij gebouw- of kantooringangen.
Maximum toegelaten personen per lokaal: controlekamer 2; special OPS 2; maintenance 4; CS 5;
wachtruimte chauffeurs 2

Voertuigen
o
o

Bij gemeenschappelijk gebruik van voertuigen/werktuigen moet men zeker zorgen voor reiniging
voor en na gebruik van alle aangeraakte delen en handen wassen na gebruik.
Bij verplaatsingen: telkens slechts 1 persoon in de wagen/camionette.

Refter/Rookhok
o
o
o

Spreiden van pauzes onder de mensen zodat we niet met z’n allen tegelijkertijd gaan eten / roken /
drinken.
Max 1 persoon in het rookhok; erbuiten 2m afstand houden.
MR2 is extra voorzien als refter voor de maintenance contractoren.

Blijf iedereen en elkaar dagelijks aanspreken op de social distancing! We merken dat deze regel door iedereen
nog veel te vaak overtreden wordt. Daarom is het ieders taak om hier te blijven op hameren.
Indien je toch per ongeluk iets hebt aangeraakt met de blote handen dan eerst handen wassen vooraleer je
je gezicht aanraakt.
•

Volgende maatregelen blijven eveneens van kracht voor operations
o Papieren maken aan boord van schepen, zoveel mogelijk in open lucht, als dat niet kan de CR op jetty 1 /
2 gebruiken.
o Afstand houden van bemanning, chauffeurs en surveyors.
o Gelaatsschermen en latex handschoenen zijn beschikbaar.

•

We wensen toch nogmaals te herhalen wat te doen in volgende gevallen m.b.t. ziekte :
o Iemand die in contact is geweest met een geteste positieve COVID-19 persoon blijft thuis en neemt
contact met de huisarts voor verdere instructies en neemt nadien contact met HR.
o Iemand die zich ziek voelt blijft thuis en neemt contact met de huisarts, volgt de actie die de huisarts
beslist en neemt nadien contact met HR.
o Iemand die in contact is geweest met iemand met symptomen maar die nog niet is getest neemt
contact met de huisarts en vraagt raad wat te doen. Indien nodig neem je nadien contact met HR.
o Iemand die zich plots ziek voelt op het werk dient naar huis te gaan en neemt contact met de huisarts.
Liefst gaat men in dat geval op eigen kracht naar huis maar als dit niet kan, zal men bij het meerijden
het hoest-/niesprotocol en handen wassen zeker in acht nemen en de zieke persoon zal mond en
neus afdekken met masker of sjaal.
o Indien zeer ernstig ziek zal men beroep doen op medische hulpverlening.
o Zieke personen kan men laten wachten in MR4 (utilitygebouw, boven).
o Ontsmet de oppervlakken waarmee de zieke in contact is geweest.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager. Wij blijven voortdurend in overleg, zelfs in het weekend, en volgen de toestand
nauwgezet op.
Uiteraard blijft ieder van ons ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties om hier samen door te komen.
Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten! We zijn dicht bij jullie.

Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 7
1 april 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. Wij willen allereerst opnieuw iedereen bedanken die zich inzet om bij ons
de activiteiten draaiende te houden zowel op het werk als van thuis uit. Het aantal zieken op dit moment neemt zelfs
af en er zijn nog geen medewerkers getest geweest of opgenomen in een ziekenhuis. Hopelijk kunnen we dit zo
houden als we alle maatregelen, zoals voorgeschreven, ook consequent blijven volgen. Uit onze dagelijks
uitgevoerde checks zien we dat het niet altijd eenvoudig is en dat men dikwijls onbewust in de fout gaat. Dat is
logisch want veel van de gevraagde maatregelen zijn onnatuurlijk en een gewoonte afleren of aanpassen vraagt tijd
en voortdurende aandacht. Daarom is elkaar ondersteunen zo belangrijk: Hoe meer mensen elkaar aanspreken als
we weer eens onbewust in de fout gaan, hoe sneller een nieuwe juiste gewoonte kan worden aangeleerd.
In dit zevende nieuwsbericht vinden jullie de laatste status van de lopende en bijkomende maatregelen:
•

De beurtrol voor het aanwezige managementteamlid voor de rest van deze week (week 14) om onmiddellijk
actie te kunnen nemen bij noodgevallen is:
o donderdag 2/4: Thibaut Vanderbeek
o vrijdag 3/4: Rutger Wuyts
Zij zijn tevens beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de
gekende checklijst. Er werden reeds veel rondgangen gelopen en de afwijking die nu het meest wordt
vastgesteld is het zich niet houden aan de afstandsregels bij het zich verplaatsen in groep van en naar de
werkplek.

•

De belangrijkste maatregel blijft AFSTAND HOUDEN (minimum 1,5 meter) tot andere personen en
HANDHYGIENE. Het vermijden van dingen met blote handen aan te raken, die anderen ook aangeraakt
kunnen hebben, is de belangrijkste manier om overdracht te vermijden. Dat is niet altijd eenvoudig en moet
liefst een natuurlijke reflex worden.
Blijf iedereen en elkaar dagelijks aanspreken op de social distancing! We merken dat deze regel door iedereen
nog veel te vaak overtreden wordt. Daarom is het ieders taak om hier te blijven op hameren.
Indien je toch per ongeluk iets hebt aangeraakt met de blote handen dan eerst handen wassen vooraleer je
je gezicht aanraakt.

Het spreekt vanzelf dat alle bestaande maatregelen en instructies verder van kracht blijven. Jullie kunnen een
overzicht van alle corona-gerelateerde berichten vinden op de G-drive:
G:\General\ALGEMENE INFO\CORONA_COVID-19_2020.
In bijlage vinden jullie tevens volgende belangrijke en interessante informatie van het Rode Kruis en erkend door de
overheid:
1) Omzendbrief van het Rode Kruis m.b.t. eerste-hulprichtlijnen in tijden van corona
2) Affiche van Mediwet: Mag ik blijven werken?
3) Affiche van Mediwet: Corona-symptomen
Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager. Wij blijven voortdurend in overleg, zelfs in het weekend, en volgen de toestand
nauwgezet op.
Uiteraard blijft ieder van ons ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties om hier samen door te komen.
Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten! We zijn dicht bij jullie.
Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 8
3 april 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. Wij willen allereerst opnieuw iedereen bedanken die zich inzet om bij ons
de activiteiten draaiende te houden zowel op het werk als van thuis uit. Het aantal zieken op dit moment blijft onder
controle en er zijn nog geen medewerkers getest geweest of opgenomen in een ziekenhuis. Hopelijk kunnen we dit
zo houden als we alle maatregelen, zoals voorgeschreven, ook consequent blijven volgen. Uit onze dagelijks
uitgevoerde checks en gesprekken met de mensen zien we dat het niet altijd eenvoudig is en dat men dikwijls
onbewust in de fout gaat. Dit is logisch want veel van de gevraagde maatregelen zijn onnatuurlijk en een gewoonte
afleren of aanpassen vraagt tijd en voortdurende aandacht. Daarom is elkaar ondersteunen zo belangrijk: Hoe meer
mensen elkaar aanspreken als we weer eens onbewust in de fout gaan, hoe sneller een nieuwe juiste gewoonte kan
worden aangeleerd. Hierbij willen wij opmerken dat, wanneer je vindt dat het moeilijk is om bepaalde taken uit te
voeren met inachtneming van de afstandsregels, je hierover zeker met je leidinggevende (en eventueel met het
crisisteam) kan overleggen. Wij kunnen daarin zeker helpen.
In dit achtste nieuwsbericht de laatste status.
De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
•

De beurtrol voor het aanwezige managementteamlid voor volgende week (week 15) om onmiddellijk actie te
kunnen nemen bij noodgevallen is:
o maandag 6/4: Eric Empsten
o dinsdag 7/4: Raf Saenen
o woensdag 8/4: Rutger Wuyts
o donderdag 9/4: Pascal De Maeijer
o vrijdag 10/4: Pieter Segers
Zij zijn tevens beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende
checklijst. De afwijking die nu regelmatig wordt vastgesteld, is dat de afstandsregels soms moeilijk te volgen zijn juist
door invoering van nieuwe regels zoals slechts 2 man tegelijk in de controlekamer. We stellen vast dat nu soms
meerdere mensen aan de ingangsdeur bij elkaar staan. Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening maar we rekenen
op jullie gezond verstand en onderling overleg om hiermee om te gaan. Ook stelden we vast dat weinig mensen
ervan op de hoogte waren dat personen die ziektesymptomen vertonen en niet meteen op eigen kracht naar huis
kunnen gaan, dienen te wachten in MR4 (utility-gebouw).
•

De belangrijkste maatregel blijft AFSTAND HOUDEN (minimum 1,5 meter) tot andere personen en
HANDHYGIENE. Het vermijden van dingen met blote handen aan te raken, die anderen ook aangeraakt
kunnen hebben, is de belangrijkste manier om overdracht te vermijden. Dat is niet altijd eenvoudig en moet
liefst een natuurlijke reflex worden.
Blijf iedereen en elkaar dagelijks aanspreken op de social distancing! We merken dat deze regel door iedereen
nog veel te vaak overtreden wordt. Daarom is het ieders taak om hier te blijven op hameren.
Indien je toch per ongeluk iets hebt aangeraakt met de blote handen dan eerst handen wassen vooraleer je
je gezicht aanraakt.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager. Wij blijven voortdurend in overleg, zelfs in het weekend, en volgen de toestand
nauwgezet op.
Uiteraard blijft ieder van ons ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties om hier samen door te komen.
Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten! We zijn dicht bij jullie.
Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 9
10 april 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. Wij zijn verheugd over de inzet van ieder van jullie om ITC Rubis draaiende
te houden zowel op de terminal als van thuis uit, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Het aantal zieken op dit
moment blijft onder controle en er zijn nog geen medewerkers getest geweest of opgenomen in een ziekenhuis.
In dit negende nieuwsbericht focussen we op het psychisch welzijn tijdens de COVID-19 periode met enkele tips:

•

Onzekerheid
Het is belangrijk je goed en correct te informeren. Raadpleeg daarom alleen betrouwbare bronnen zoals FOD
volksgezondheid (www.info-coronavirus.be).
Tip: Schakel de pushberichten van social media op je telefoon uit om je mentale rust te bewaken.

•

Sociale & fysieke veiligheid
Sociaal contact is een basisbehoefte van de mens. Het is dus logisch dat we stress ervaren als dergelijke
zaken in het gedrang komen. Het is daarom belangrijk telefonisch voldoende contact te hebben met
vrienden, familie en collega’s. Of gebruik de moderne technologie om elkaar virtueel toch even te zien.

•

Angst voor besmetting
Het kan dat je de stressreacties van je lichaam verkeerd interpreteert en aanziet als symptomen van corona.
Het is belangrijk om je strikt aan de hygiënische voorschriften te houden en de regels van social distancing te
respecteren (1,5m afstand houden). Als je je zorgen maakt over je fysieke gezondheid, contacteer dan je
huisarts voor een telefonische screening.

•

Je eigen gezondheid
Wanneer je merkt dat angst- of stressklachten na een aantal dagen of weken je dagelijkse leven bepalen,
raden we je aan om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, hulplijn, dokter of therapeut. Je kan
ook op elk moment van de dag terecht bij teleonthaal op het nummer 106 of via www.tele-onthaal.be

•

Positieve energie
Nu je je energie moeilijker kwijt kan omdat vele hobbyclubs dicht zijn, is het belangrijk voldoende aandacht
te besteden aan je veerkracht: beweeg voldoende, eet evenwichtig, maak ruimte voor positiviteit en dingen
waarvan je gelukkig wordt.

De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
•

De beurtrol voor het aanwezige managementteamlid voor volgende week (week 16) om onmiddellijk actie te
kunnen nemen bij noodgevallen is:
o dinsdag 14/4: Pascal De Maeijer
o woensdag 15/4: Pieter Segers
o donderdag 16/4: Thibaut Vanderbeek
o vrijdag 17/4: Eric Empsten
Zij zijn tevens beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende
checklijst.
Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.
Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten! We zijn dicht bij jullie.
Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 10
17 april 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. Wij blijven verheugd over de inzet van ieder van jullie om ITC Rubis
draaiende te houden zowel op de terminal als van thuis uit, waarvoor onze continue appreciatie. De voorbije weken
zijn er nagenoeg geen zieken geweest en er werden nog geen medewerkers getest of opgenomen in een ziekenhuis.
Onze sector blijft tot nu toe gelukkig gespaard van negatieve gevolgen van deze crisis. Er is bij ons zelfs meer vraag
naar tijdelijke opslag en vanaf 1 mei hebben we dan ook 100% bezettingsgraad.

In dit tiende nieuwsbericht:
De maatregelen van de overheid werden verlengd tot en met 3 mei.
•

Er worden plannen voorbereid om de versoepeling van de maatregelen in goede banen te leiden en ook wij
zijn ons aan het beraden over hoe we de overgang naar een normalisering best aanpakken.

De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
•

De beurtrol voor het aanwezige managementteamlid voor volgende week (week 17) om onmiddellijk actie te
kunnen nemen bij noodgevallen is:
o maandag 20/4: Bart Van Gaver
o dinsdag 21/4: Raf Saenen
o woensdag 22/4: Pascal De Maeijer
o donderdag 23/4: Pieter Segers
o vrijdag 24/4: Rutger Wuyts
Zij zijn tevens beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de
gekende checklijst.

•

Tijdens onze dagelijkse checks zien we dat moeilijk blijft om zich altijd aan de regels te houden maar we
moeten blijven streven naar zo weinig mogelijk afwijkingen en natuurlijk blijft gezond verstand gebruiken
steeds van belang. Er zijn immers altijd wel voorbeelden waar het niet altijd duidelijk is.

•

Zo blijkt er nogal wat onduidelijkheid over het rookhok. De regel is dat er slechts één iemand in het rookhok
mag staan maar het is geen probleem dat er een paar personen buiten het rookhok, steeds op minimum 1,5
meter van elkaar, ook roken. Peuken dienen echter wel in de asbak gegooid te worden en zeker niet in de
kiezelsteentjes.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS
Manager en SHEQ Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.
Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!

Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 11
23 april 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen blijven we jullie informeren over de stand van zaken en de eventuele extra maatregelen
in het kader van COVID-19. De voorbije week waren er nagenoeg geen zieken en er werden nog geen medewerkers
getest of opgenomen in een ziekenhuis. Morgen, vrijdag 24/4, zullen er wederom aanpassingen op de maatregelen
kenbaar gemaakt worden vanuit de veiligheidsraad. Mocht dat impact hebben op onze operaties zullen we dit zo snel
mogelijk in een volgend nieuwsbericht kenbaar maken.
Met dit elfde nieuwsbericht zenden we jullie de beurtrol van het management team en tips om mentaal gezond te
blijven:
De beurtrol voor deze week (vrijdag) en volgende week (week 18) is als volgt:
o vrijdag 24/4: Bart Van Gaver i.p.v. Rutger Wuyts
o maandag 27/4: Eric Empsten
o dinsdag 28/4: Pascal De Maeijer
o woensdag 29/4: Rutger Wuyts
o donderdag 30/4: Pieter Segers
Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en doen elke dag een rondgang op basis van de gekende checklijst.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS Manager en SHEQ Manager
en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Het COVID-19 crisisteam

COVID-19 nieuwsbericht 12
30 april 2020
Beste collega’s,
We blijven jullie regelmatig informeren over de stand van zaken en de eventuele extra maatregelen in het kader van
COVID-19. De voorbije week zijn er nagenoeg geen zieken gemeld. Eén medewerker werd getest en die was negatief
(geen corona). Vanaf maandag 4 mei wordt een eerste versoepeling van kracht. Mondmaskers zullen hierbij een
belangrijkere rol spelen en ITC Rubis zal daarop inspelen. In deze nieuwsbrief vinden jullie hierover meer info.
De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
• De beurtrol voor volgende week (week 19) is:
o maandag 4/5: Eric Empsten
o dinsdag 5/5: Raf Saenen
o woensdag 6/5: Thibaut Vanderbeek en Pieter Segers
o donderdag 7/5: Pascal De Maeijer
o vrijdag 8/5: Rutger Wuyts
Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
• Om in te spelen op de eerste versoepelingsstap heeft ITC Rubis wegwerpmondmaskers besteld die volgende
week worden geleverd en meteen zullen worden verdeeld. Van zodra deze mondmaskers in gebruik zijn, zijn
volgende regels van toepassing:
o Men mag terug met 2 personen in een voertuig zitten indien beiden een mondmasker dragen.
o Het masker moet gebruikt worden wanneer de minimumafstand van 1,5 m niet kan worden
aangehouden. Het is dus aangewezen het masker te dragen in gangen, gemeenschappelijke ruimten en
op trappen waar men anderen kan passeren. Ook op werkposten waar men dicht met iemand moet
samenwerken, moet het masker gedragen worden.
o Bij continu gebruik: Het masker vervangen na een halve werkdag (4u).
o Bij sporadisch gebruik: Opletten bij het opzetten en afnemen. Enkel de bandjes aanraken! Het masker
op een propere, ontsmette plek te leggen en voor en na deze handeling de handen wassen.
• Er worden tevens herbruikbare, wasbare mondmaskers met ITCR logo aangekocht waarvan er, afhankelijk van
beschikbaarheid, 10 stuks per persoon worden verdeeld. Ze kunnen ook buiten het werk worden gedragen. De
levering wordt ten vroegste verwacht in de week van 11 mei. We houden jullie hierover op de hoogte.
• Thuiswerk blijft de norm, zeker tot eind mei, en zal nadien eventueel aangepast worden op basis van de
beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. We begrijpen dat thuiswerk niet voor iedereen even evident is.
Daarom willen we overleggen met de leidinggevenden en het crisisteam om thuiswerkers toch regelmatig de
kans te geven op de terminal te kunnen werken. Hiertoe zullen we een planning opmaken om de nodige
spreiding en social distancing te kunnen blijven garanderen.
• De versoepeling van de maatregelen en het gebruik van mondmaskers mag echter geen reden zijn om de 2
meest effectieve maatregelen, zijnde afstand houden en handhygiëne, te verwaarlozen. Tijdens onze
dagelijkse checks stellen we nog steeds vast dat het moeilijk is om zich altijd aan de regels te houden en dat
men snel vervalt in oude gewoonten. Toch moeten we blijven streven naar zo weinig mogelijk afwijkingen op
deze 2 regels. Het zal nog een tijd duren (tot er een werkend vaccin is) eer we terug dicht bij elkaar mogen
komen en dus is het belangrijk om ons deze nieuwe gewoonten eigen te maken zodat ze een natuurlijke reflex
worden. Spreek je collega’s aan mocht er in een moment van vergetelheid gezondigd worden tegen de regel van
afstand houden of handhygiëne. We zijn er om elkaar gezond te houden en door deze moeilijke tijden heen te
helpen!
• Hoe meer mensen zich correct aan de regels houden, hoe sneller de dagelijkse cijfers dalen en hoe sneller we
nog extra versoepelingen mogen verwachten. Let’s stay positive!
Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS Manager en SHEQ Manager en
blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
het COVID-19 crisisteam
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 13
8 mei 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. De voorbije week zijn er nagenoeg geen zieken en ook geen COVID-19
symptomen vastgesteld. De eerste versoepelingsstap is nu van kracht en dat is positief.
In dit dertiende nieuwsbericht informeren wij jullie als volgt.
De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
•

De beurtrol voor volgende week (week 20):
o maandag 11/5: Eric Empsten
o dinsdag 12/5: Raf Saenen
o woensdag 13/5: Pieter Segers
o donderdag 14/5: Pascal De Maeijer
o vrijdag 15/5: Rutger Wuyts
Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
•

•

•
•
•

Om in te spelen op de eerste versoepelingstap heeft ITC Rubis wegwerpmondmaskers besteld die gisteren
werden geleverd en die vandaag verdeeld zullen worden. Wij herhalen dat dit vanaf nu de regels zijn:
o Men mag terug met meer dan één persoon in een voertuig zitten indien men een mondmasker
draagt.
o Het masker moet gebruikt worden wanneer de minimumafstand van 1,5 m niet kan worden
aangehouden. Het is dus aangewezen het masker te dragen in gangen, gemeenschappelijke ruimten
en op trappen waar men anderen kan passeren. Ook op werkposten waar men dicht met iemand
moet samenwerken moet het masker gedragen worden.
o Bij continu gebruik: Het masker vervangen na een halve werkdag (4u).
o Bij sporadisch gebruik: Opletten bij het opzetten en afnemen. Enkel de bandjes aanraken! Het
masker wegleggen op een propere ontsmette plek en voor en na deze handeling de handen wassen.
Naast de levering van de wegwerpmondmaskers zijn er wasbare mondmaskers met ITC Rubis logo besteld
die waarschijnlijk begin volgende week worden geleverd en waarvan we er 10 per persoon zullen verdelen.
Ze kunnen ook buiten het werk worden gedragen.
De maatregel van maximaal thuiswerk blijft aangehouden maar we zullen, in overleg met de leidinggevenden en het crisiteam, toch regelmatig mensen de kans geven om gespreid dagen naar het werk te komen.
De versoepeling van de maatregelen en het gebruik van mondmaskers mag echter geen reden zijn om de 2
meest effectieve maatregelen, zijnde afstand houden en handhygiëne, te verzwakken.
Doordat er meer mensen terug op kantoor zullen werken en kantoren daarom door meerdere mensen zullen
gebruikt worden, is het belangrijk dat men deze steeds gedesinfecteerd achterlaat. Om die reden werden er
kaartjes gemaakt met een groene en een rode zijde die men op volgende manier gebruikt:
o Bij het verlaten van het kantoor desinfecteert men het kantoor (bureau, toetsenbord, stoel enz.) en
legt men het kaartje op het toetsenbord met de groene kant naar boven.
o Bij het betreden van een kantoor is men dan zeker dat de desinfectie-actie werd uitgevoerd. Zoniet
moet men voor de start toch zelf desinfecteren.
o Wat de vergaderzalen betreft, heeft enkel vergaderzaal MR3 een toetsenbord en zal het
kaartjessysteem daar dus gebruikt worden. De andere vergaderzalen dienen uiteraard ook na
gebruik gedesinfecteerd te worden maar omdat men nooit zeker is dat dat wel degelijk gebeurd is,
moet er ook telkens voor gebruik gedesinfecteerd worden.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS Manager en SHEQ Manager
en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 14
15 mei 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen willen we jullie blijven informeren over de stand van zaken en de eventuele extra
maatregelen in het kader van COVID-19. De voorbije week zijn er nagenoeg geen zieken en ook geen COVID-19
symptomen vastgesteld. De volgende fase waar gebruik zal gemaakt worden van contact tracing om het virus onder
controle te houden is zeer goed maar brengt toch risico’s mee voor onze bedrijfsvoering. Als iemand namelijk positief
test zal men alle mensen die in close contact waren met die persoon eventueel preventief in thuisquarantaine
plaatsen wat kan betekenen dat een volledige shiftploeg , die nodig is om onze wettelijke verplichtingen vanuit de
Seveso-richtlijn in verband met minimumbezettingsregels te kunnen naleven, niet kan gehandhaafd worden. Een
reden temeer om te allen tijde te kunnen zeggen dat we op ons werk de nodige afstandsregels hebben
gerespecteerd en de contacten met onze collega’s als “laag risico” kunnen worden beschouwd.
In dit veertiende nieuwsbericht informeren wij jullie als volgt.
De lopende en bijkomende maatregelen zijn:
•

De beurtrol voor volgende week (week 21):
o maandag 18/5: Eric Empsten
o dinsdag 19/5: Raf Saenen
o woensdag 20/5: Bart Van Gaver
o donderdag 21/5: FEESTDAG
o vrijdag 22/5: Pascal De Maeijer
Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Zoals reeds gezegd in het vorig nieuwsbericht mag de versoepeling van de maatregelen en het gebruik van
mondmaskers geen reden zijn om de 2 meest effectieve maatregelen, zijnde afstand houden en handhygiëne te
verzwakken. Nu zeker en zoals aangehaald in de inleiding is het belangrijk dat we bij contact tracing kunnen zeggen
dat onze contacten met onze collega’s op het werk als “Laag risico contacten” kunnen worden beschouwd:
•

•

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:
o Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt binnen een
afstand van 1,5 m (“face to face”)
o Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face
contact.
o Een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar
daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van minder dan 1,5 m was. Dit omvat mensen die
in dezelfde ruimte werken of samen zaten in een kamer bijvoorbeeld een refter.
Hygiëne maatregelen bij het gebruik van mondmaskers:
o Een mondmasker moet je elke 8 uur - of elke 4 uur bij intensief gebruik - vervangen. Is het masker
vochtig of zichtbaar vuil, dan moet je het sneller vervangen.
o Na elk gebruik moet je een herbruikbaar mondmasker wassen. Dit doe je met wasmiddel in de
wasmachine op 60°C, samen met de rest van je was. Je kan een mondmasker ook koken in een kookpot
die je enkel hiervoor gebruikt. Wanneer je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld
door te wassen met de hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken.
o Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan
zeker grondig je handen.
o Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS Manager en SHEQ Manager
en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 15
22 mei 2020

Beste collega’s,

Op regelmatige tijdstippen blijven we jullie informeren over de stand van zaken en de eventuele extra maatregelen in
het kader van COVID-19. De voorbije week zijn er nagenoeg geen zieken geweest en werden er ook geen COVID-19
symptomen vastgesteld. Tevens hebben we van geen enkele medewerker vernomen dat hij/zij gecontacteerd werd
via het contactonderzoek van de overheid (contact tracing).

In dit vijftiende nieuwsbericht informeren wij jullie als volgt.
•

De beurtrol voor volgende week (week 22) is:
o maandag 25/5: Eric Empsten
o dinsdag 26/5: Pieter Segers
o woensdag 27/5: Thibaut Vanderbeek
o donderdag 28/5: Raf Saenen
o vrijdag 29/5: Rutger Wuyts

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.

•

Bedankt voor jullie blijvende inzet om ons bedrijf vrij van COVID-19 te houden. Keep up the good work!

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS Manager en SHEQ Manager
en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 16
29 mei 2020
Beste collega’s,
Op regelmatige tijdstippen blijven we jullie informeren over de stand van zaken en de eventuele extra maatregelen
in het kader van COVID-19. De voorbije week waren er nagenoeg geen zieken en werden er ook geen COVID-19
symptomen vastgesteld. Tevens werd niemand gecontacteerd via contact tracing, voor zover ons bekend.
In dit zestiende nieuwsbericht informeren wij jullie als volgt:
•

De overheid vraagt ons nog steeds om de gekende richtlijnen te blijven opvolgen:
o Thuiswerk blijft de norm voor functies die het toelaten.
o Respecteer steeds de social distancing regel waarbij min. 1,5m afstand bewaard moet worden.
o Wanneer 1,5 m afstand houden niet mogelijk is, is het gebruik van een mondmasker verplicht (bijv.
wanneer men met meerdere personen in een voertuig zit, wanneer men samen op 1 scherm kijkt in
het kader van een opleiding of overleg, e.d.).
o Pas de hygiëneregels steeds toe: was je handen, ontsmet werkoppervlakken, gebruik de rood-groene
kaartjes correct, enz.
o Spreid het werk en beperk zoveel mogelijk het aantal mensen dat in 1 ruimte tewerkgesteld wordt.

➔ In het kader van deze laatste regel hebben wij met het COVID-19 crisisteam elke ruimte van de
kantoorgebouwen op Fase I en II onder de loep genomen en een maximum aantal personen per ruimte
toegewezen. Deze informatie kan je vinden op een affiche aan de toegangsdeur van de bewuste ruimte.
Gelieve deze regels strikt na te leven! Wij herhalen dat dit een maximum aantal is; indien het met minder
personen kan, gelieve dat dan ook te doen.
Ook bij vergaderzalen, refters, enz. zal er een affiche hangen met het max. aantal toegelaten personen. Om
planningsredenen geven wij de info voor deze ruimten al graag even mee in dit nieuwsbericht:
MR1
MR3
MR4
MR5
MR6
MR8

VERGADERZALEN
6 personen
8 personen
4 personen
8 personen
4 personen
2 personen

EET- ENPOLYVALENTE RUIMTES
Refter kelder hoofdgebouw 4 personen
MR2 (ruimte contractors)
4 personen
ste
Polyvalente ruimte 1 verd. 8 personen (lunch)
Polyvalente ruimte 1ste verd. 12 personen (opleiding)
MR7 (refter Fase II)
6 personen

•

De beurtrol voor volgende week (week 23):
o dinsdag 02/6: Thibaut Vanderbeek
o woensdag 03/6: Pieter Segers
o donderdag 04/6: Raf Saenen
o vrijdag 05/6: Rutger Wuyts
o
Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
•
•

OPROEP: Aangezien de café’s volgende week terug opengaan in Nederland, doen wij hier een oproep aan al
onze medewerkers om zich verantwoordelijk te gedragen en zich niet in drukke café’s te begeven.
Bedankt voor jullie blijvende inzet om ons bedrijf COVID-19 vrij te houden. Keep up the good work!

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Technical Manager, Ops Manager, CS Manager en SHEQ Manager
en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 17
5 juni 2020
Beste collega’s,

Op regelmatige tijdstippen blijven we jullie informeren over de stand van zaken en de eventuele extra maatregelen
in het kader van COVID-19. De voorbije week waren er nagenoeg geen zieken en werden er ook geen COVID-19
symptomen vastgesteld. De laatste versoepelingen, aangekondigd door de veiligheidsraad, zijn zeer positief en we
gaan stillaan terug naar een normale toestand waarbij we weer veel meer mensen kunnen ontmoeten maar
daardoor zijn de afstands- en hygiëneregels de enige en steeds belangrijkere manier om besmetting te voorkomen.

In dit zeventiende nieuwsbericht informeren wij jullie als volgt:
•

De overheid vraagt ons nog steeds om de gekende richtlijnen te blijven opvolgen:
o Thuiswerk blijft de norm voor functies die het toelaten.
o Respecteer steeds de social distancing regel waarbij min. 1,5m afstand bewaard moet worden.
o Wanneer 1,5 m afstand houden niet mogelijk is, is het gebruik van een mondmasker verplicht (bijv.
wanneer men met meerdere personen in een voertuig zit, wanneer men samen op 1 scherm kijkt in
het kader van een opleiding of overleg, e.d.).
o Pas de hygiëneregels steeds toe: was je handen, ontsmet werkoppervlakken, gebruik de rood-groene
kaartjes correct, enz.
o Spreid het werk en beperk zoveel mogelijk het aantal mensen dat in 1 ruimte tewerkgesteld wordt.

•

De beurtrol voor volgende week (week 24) is:
o maandag 08/6: Pascal De Maeijer
o dinsdag 09/6: Raf Saenen
o woensdag 10/6: Pieter Segers
o donderdag 11/6: Bart Van Gaver
o vrijdag 12/6: Rutger Wuyts

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
•

Bedankt voor jullie blijvende inzet om ons bedrijf COVID-19 vrij te houden. Keep up the good work!

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 18
05 juni 2020 (pm)

Beste collega’s,

Zonet bereikte ons het bericht dat voor het eerst iemand in de ITC Rubis-omgeving positief testte op het COVID-19
virus, nl. de partner van een operator. Zij testte eerder tweemaal negatief maar omdat de symptomen bleven
aanhouden, werd een derde test uitgevoerd en die bleek dus positief.
De operator werd onmiddellijk preventief in quarantaine geplaatst.
Wij wijzen erop dat 30 % van de COVID-19 tests een “vals” negatief resultaat geeft. Wij kunnen dus niet genoeg
benadrukken hoe belangrijk het is dat ieder van ons zich strikt houdt aan de gekende afstands- en hygiëneregels om
besmetting te voorkomen:

o
o
o
o
o

Social distancing: houd min. 1,5 m afstand!
Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker!
Was je handen veelvuldig!
Ontsmet werkoppervlakken!
Speciale oproep m.b.t. het bestellen van broodjes in kantoor Admin.: gebruik je eigen pen om je
bestelling te noteren!

Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.

Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 19
11 juni 2020
Beste collega’s,

Zoals gemeld in ons vorig bericht testte een partner van een operator positief op COVID-19 en werd de operator door
zijn dokter en ITC Rubis preventief in quarantaine geplaatst voor 14 dagen. Ondertussen werd ook de operator zelf
getest en het resultaat was negatief wat wil zeggen dat hij niet besmet is. Dit is goed nieuws maar we moeten ook
beseffen dat een test nooit 100% sluitend is. De operator heeft zelf geen symptomen en zal volgende donderdag ook
via een bloedstaal nogmaals getest worden. Hij blijft sowieso in quarantaine tot en met 21 juni; intussen is ook zijn
partner aan de beterhand. De operator gaf aan dat hij geen hoog-risicocontacten heeft gehad op ITC Rubis.
Bovenstaande situatie is helaas de realiteit en daarom kunnen wij dus niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is
dat ieder van ons zich strikt houdt aan de gekende afstands- en hygiëneregels om besmetting te voorkomen. Als
iedereen zich aan de regels houdt, is er geen reden tot ongerustheid.
o
o
o
o
o

Social distancing: houd min. 1,5m afstand !
Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
Was je handen veelvuldig!
Ontsmet werkoppervlakken!
Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke cafés e.d.)

De beurtrol van het COVID-19 crisisteam voor volgende week (week 25) is:
o
o
o
o
o

maandag 15/6: Pascal De Maeijer
dinsdag 16/6: Rutger Wuyts
woensdag 17/6: Thibaut Vanderbeek
donderdag 18/6: Eric Empsten
vrijdag 19/6: Pieter Segers

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.

Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.

Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 20
19 juni 2020
Beste collega’s,

Zoals gemeld in onze vorige berichten, testte een partner van een operator positief op COVID-19 en werd de
operator door zijn dokter en ITC Rubis preventief in quarantaine geplaatst, ook al was zijn eerste test negatief.
Gisteren werd hij een tweede keer getest via een bloedstaal. Het resultaat hiervan was opnieuw negatief. Dat is
uiteraard zeer goed nieuws. Ook met de gezondheid van zijn vrouw gaat het de goede kant uit.
Wij blijven het op ons bedrijf dus onder controle houden zoals in de rest van ons land doch wereldwijd zijn er nog
steeds gebieden waar het virus nu pas piekt of waar het nu terug opflakkert. Dit bewijst dat we waakzaam moeten
blijven tot er een goed werkend vaccin gevonden is. We zien echter bij onze rondgangen dat de aandacht toch
verzwakt en er meer overtredingen van de afstandsregels worden vastgesteld. Tevens houdt men zich niet altijd aan
het max. aantal toegelaten personen in de kantoren.
Daarom willen we opnieuw benadrukken hoe belangrijk het is en blijft dat ieder van ons zich strikt houdt aan de
gekende afstands- en hygiëneregels om besmetting te voorkomen. Als iedereen zich aan de regels houdt, is er geen
reden tot ongerustheid.
o
o
o
o
o

Social distancing: houd min. 1,5m afstand !
Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
Was je handen veelvuldig!
Ontsmet werkoppervlakken!
Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke cafés e.d.)

De beurtrol van het COVID-19 crisisteam voor volgende week (week 26) is:
o
o
o
o
o

maandag 22/6: Eric Empsten
dinsdag 23/6: Raf Saenen
woensdag 24/6: Bart Van Gaver
donderdag 25/6: Pieter Segers
vrijdag 26/6: Rutger Wuyts

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.

Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.

Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 21
25 juni 2020
Beste collega’s,
We willen jullie blijven informeren over de toestand i.v.m. COVID-19, niet alleen op ons bedrijf maar ook in ons land
en de rest van de wereld. Bij ITC Rubis is de situatie nog steeds goed en zijn er momenteel geen zieken en geen
medewerkers die preventief thuis zijn. Wereldwijd echter is de pandemie nog niet eens aan haar hoogtepunt toe,
met in de V.S. dagelijks nieuwe records. Dit moet ons aanzetten om zeer voorzichtig te blijven en laat dat nu juist
ook in ons land het probleem zijn. De feestjes afgelopen weekend, die in nagenoeg alle steden om 1 uur ‘s nachts
ontstonden na het sluiten van de horeca, baren ons zorgen. Als de optredende laksheid niet stopt, kunnen we
zomaar plots in een tweede golf terechtkomen met grote gevolgen. Wij blijven jullie dus aansporen om alle
maatregelen te blijven volgen en bij het optreden van symptomen onmiddellijk contact te nemen met de huisarts.
Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit want het virus is er nog steeds.
We blijven bij onze dagelijkse rondgangen aandachtig en wijzen op overtredingen van de afgesproken regels. We
willen opnieuw benadrukken hoe belangrijk het is en blijft dat ieder van ons zich strikt houdt aan de gekende
afstands- en hygiëneregels om besmetting te voorkomen. Als iedereen zich aan de regels houdt, is er geen reden tot
ongerustheid.
o
o
o
o
o

Social distancing: houd min. 1,5m afstand !
Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
Was je handen veelvuldig!
Ontsmet werkoppervlakken!
Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke cafés e.d.)

De beurtrol van het COVID-19 crisisteam voor volgende week (week 27) is:
o
o
o
o
o

maandag 29/6: Thibaut Vanderbeek
dinsdag 30/6: Pieter Segers
woensdag 1/7: Bart Van Gaver
donderdag 2/7: Pascal De Maeijer
vrijdag 3/7: Rutger Wuyts

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.

Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 22
3 juli 2020
Beste collega’s,

We willen jullie blijven informeren over de toestand i.v.m. COVID-19. Bij ITC Rubis is het nog steeds goed, zijn er geen
zieken gerelateerd aan COVID-19 en hoeven er geen collega’s preventief thuis te blijven. We hebben deze week
SEVESO-inspectie gehad waarbij ook onze COVID-19 maatregelen onder de loep werden genomen en die werden
zeer goed bevonden. Er was maar één opmerking, nl. het ontsmetten van de douches na gebruik. Om dit te
verbeteren zullen ook daar kaartjes voorzien worden met een rode en groene kant die zullen aangeven of de douche
werd ontsmet of niet. Er zal ontsmettingsmiddel voorzien worden en we vragen aan de gebruikers om na elke
douchebeurt de bedieningsknop en de deurknoppen te ontsmetten. Ook in de toiletten zal ontsmettingsmiddel
voorzien worden. Wij blijven jullie aansporen om alle maatregelen te blijven volgen en bij het optreden van
symptomen onmiddellijk contact te nemen met de huisarts. Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit
want het virus is er nog steeds.
We blijven bij onze dagelijkse rondgangen aandachtig en wijzen op overtredingen van de afgesproken regels. We
willen opnieuw benadrukken hoe belangrijk het is en blijft dat ieder van ons zich strikt houdt aan de gekende
afstands- en hygiëneregels om besmetting te voorkomen. Als iedereen zich aan de regels houdt, is er geen reden tot
ongerustheid.
o
o
o
o
o

Social distancing: houd min. 1,5 m afstand !
Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
Was je handen veelvuldig!
Ontsmet werkoppervlakken!
Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke cafés e.d.)

De beurtrol van het COVID-19 crisisteam voor volgende week (week 28) is:
o
o
o
o
o

maandag 6/7: Eric Empsten
dinsdag 7/7: Pieter Segers
woensdag 8/7: Thibaut Vanderbeek
donderdag 9/7: Pascal De Maeijer
vrijdag 10/7: Rutger Wuyts

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.

Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 23
9 juli 2020
Beste collega’s,

We willen jullie blijven informeren over de toestand i.v.m. COVID-19. Bij ITC Rubis is het nog steeds goed, zijn er geen
bevestigde zieken gerelateerd aan COVID-19 en hoeven er geen collega’s preventief thuis te blijven. De
vakantieperiode is gestart en dit brengt nieuwe risico’s met zich mee. De overheid heeft bekend gemaakt dat
wanneer men terugkomt uit gebieden waar covid-19 in meer of mindere mate aanwezig is (code rood of oranje),
men zich moet laten testen en in quarantaine moet blijven. Reizen naar een rood gebied is verboden, reizen naar een
oranje gebied wordt sterk afgeraden. Wij rekenen op jullie verantwoordelijkheidszin en collegialiteit. Het zou jammer
zijn om de vakantie van collega’s in het gedrang te brengen omwille van een verplichte quarantaine na je eigen
vakantie. Tevens zijn er her en der feestende jongeren die zich niet aan de regels houden en daardoor het risico op
verspreiding sterk verhogen. Ook hier rekenen we erop dat jullie zulke situaties vermijden. Wij blijven jullie
aansporen om alle maatregelen te blijven volgen en bij het optreden van symptomen onmiddellijk contact te nemen
met de huisarts. Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit want het virus is er nog steeds.
We blijven bij onze dagelijkse rondgangen aandachtig en wijzen op overtredingen van de afgesproken regels. We
willen opnieuw benadrukken hoe belangrijk het is en blijft dat ieder van ons zich strikt houdt aan de gekende
afstands- en hygiëneregels om besmetting te voorkomen. Als iedereen zich aan de regels houdt, is er geen reden tot
ongerustheid.
o
o
o
o
o

Social distancing: houd min. 1,5 m afstand !
Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
Was je handen veelvuldig!
Ontsmet werkoppervlakken!
Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke cafés e.d.)

De beurtrol van het management team voor volgende week (week 29) is:
o
o
o
o
o

maandag 13/7: Eric Empsten
dinsdag 14/7: Bart Van Gaver
woensdag 15/7: Thibaut Vanderbeek
donderdag 16/7: Pascal De Maeijer
vrijdag 17/7: Rutger Wuyts

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.

Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 24
17 juli 2020
Beste collega’s,
We willen jullie blijven informeren over de toestand i.v.m. COVID-19. Bij ITC Rubis is het nog steeds goed, zijn er geen
bevestigde zieken gerelateerd aan COVID-19 en hoeven er geen collega’s preventief thuis te blijven. De cijfers van
het aantal besmettingen in België blijven nu echter al voor de negende dag op rij stijgen en hebben vandaag een
gemiddelde van 115 nieuwe gevallen per dag overschreden met afgelopen maandag zelfs 216 op één dag. Dit aantal
zal door de vakantieperiode waarschijnlijk nog verder stijgen dus moeten we zeer waakzaam blijven.
Nu mondmaskers in winkels verplicht zijn en n.a.v. bovenvermelde verontrustende cijfers wordt nu ook steeds meer
aangeraden om ze ook in kantoren te gebruiken. Daarom hebben wij besloten om mondmaskers vanaf 17/7/2020
te verplichten wanneer je je verplaatst van de ene ruimte naar de andere. Mondmaskers zijn dus niet verplicht in
open lucht en in het kantoor waar je werkt en waar er voldoende afstand is. Mondmaskers zijn wel verplicht als je je
kantoor verlaat en je verplaatst bijv. naar een ander kantoor, de printer, het koffieapparaat enz. Ook voor derden
die zich bij de bewaking en in onze kantoorgebouwen (en “container-gebouwen”) bevinden, wordt deze maatregel
verplicht.
Wij blijven jullie aansporen om alle maatregelen te blijven volgen en bij het optreden van symptomen onmiddellijk
contact te nemen met de huisarts. Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit.
Zeker wanneer jullie terugkomen van vakantie of op plaatsen met verhoogd risico zijn geweest, vragen we om
extra voorzichtig te zijn, zeker afstand te houden en de collega’s hiervan in te lichten.
We blijven bij onze dagelijkse rondgangen aandachtig en wijzen op overtredingen van de afgesproken regels. We
benadrukken hoe belangrijk het is en blijft dat ieder van ons zich strikt houdt aan de gekende afstands- en
hygiëneregels om besmetting te voorkomen. Als iedereen zich aan de regels houdt, is er geen reden tot
ongerustheid.
o
o
o
o
o

Social distancing: houd min. 1,5 m afstand !
Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
Was je handen veelvuldig!
Ontsmet werkoppervlakken!
Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke cafés e.d.)

De beurtrol van het management team voor volgende week (week 30) is:
o
o
o
o
o

maandag 20/7: Bart Van Gaver
dinsdag 21/7: feestdag
woensdag 22/7: Pieter Segers
donderdag 23/7: Pascal De Maeijer
vrijdag 24/7: Raf Saenen

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.
Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.
Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 25
24 juli 2020
Beste collega’s,

We willen jullie blijven informeren over de toestand i.v.m. COVID-19. ITC Rubis ontving vandaag melding dat een
medewerker preventief in quarantaine werd geplaatst wegens contact met een besmet persoon.
Het aantal besmettingen in België blijft angstwekkend snel stijgen en dat heeft geleid tot nieuwe maatregelen die de
veiligheidsraad gisteren bekend heeft gemaakt. ITC Rubis was vorige week al voorloper in het meer verplichten van
mondmaskers en dat is ook nu op nationaal vlak het geval. Wij hebben besloten om onze huidige maatregelen aan te
houden maar roepen op om nog voorzichtiger te zijn en mondmaskers maximaal te dragen, niet alleen op het werk
maar ook daarbuiten. Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit en daar kunnen we allemaal toe
bijdragen wanneer we uiterst voorzichtig zijn op elke plaats en in elke situatie en ons aan de regels houden die we
wekelijks herhalen:
o Social distancing: hou min. 1,5 m afstand !
o Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
o Draag mondmaskers zoveel mogelijk preventief (en steeds wanneer je je buiten je eigen kantoor
begeeft in de kantoorgebouwen).
o Was je handen veelvuldig!
o Ontsmet werkoppervlakken!
o Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke plaatsen e.d.)
Wij blijven jullie aansporen om alle maatregelen te blijven volgen en bij het optreden van symptomen onmiddellijk
contact te nemen met de huisarts.
We blijven bij onze dagelijkse rondgangen aandachtig en wijzen op overtredingen van de afgesproken regels.
De beurtrol van het management team voor volgende week (week 31) is:
o
o
o
o
o

maandag 27/7: Pascal De Maeijer
dinsdag 28/7: Eric Empsten
woensdag 29/7: Raf Saenen
donderdag 30/7: Pieter Segers
vrijdag 31/7: Raf Saenen

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.

Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.

Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 26
31 juli 2020
Beste collega’s,
We willen jullie blijven informeren over de toestand i.v.m. COVID-19. De medewerker die vorige week in quarantaine
was geplaatst heeft tweemaal negatief getest en kan dus terug aan de slag. Een andere medewerker is deze week in
quarantaine geplaatst wegens positieve COVID test van de collega van zijn partner waarmee zijn partner een hoogrisico contact heeft gehad. De arts heeft daarom niet getwijfeld en alle gezinnen van de betrokken afdeling in
afzondering geplaatst.
Het aantal besmettingen in België blijft nog steeds stijgen, vooral in Antwerpen, wat heeft geleid tot nieuwe
maatregelen voor de provincie Antwerpen waar we rekening mee moeten houden. Medewerkers die in de provincie
Antwerpen wonen vragen we om extra voorzichtig te zijn en zich aan alle opgelegde maatregelen te houden. Ook alle
andere medewerkers vragen we om zich zeker aan de bubbel van 5 personen te houden zodat verspreiding
geminimaliseerd blijft. ITC Rubis heeft besloten om de huidige maatregelen aan te houden maar we blijven oproepen
om nog voorzichtiger te zijn en mondmaskers maximaal te dragen, niet alleen op het werk maar ook daarbuiten.
Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit en daar kunnen we allemaal toe bijdragen wanneer we uiterst
voorzichtig zijn op elke plaats en in elke situatie en ons aan de regels houden die we wekelijks herhalen:
o Social distancing: hou min. 1,5 m afstand !
o Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
o Draag mondmaskers zoveel mogelijk preventief (en steeds wanneer je je buiten je eigen kantoor
begeeft in de kantoorgebouwen).
o Was je handen veelvuldig!
o Ontsmet werkoppervlakken!
o Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke plaatsen e.d.)
Wij blijven jullie aansporen om alle maatregelen te blijven volgen en bij het optreden van symptomen onmiddellijk
contact te nemen met de huisarts.
We blijven bij onze dagelijkse rondgangen aandachtig en wijzen op overtredingen van de afgesproken regels.
De beurtrol van het management team voor volgende week (week 32) is:
o
o
o
o
o

maandag 3/8: Eric Empsten
dinsdag 4/8: Raf Saenen
woensdag 5/8: Pieter Segers
donderdag 6/8: Pascal De Maeijer
vrijdag 7/8: Bart Van Gaver

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.
Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.
Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

COVID-19 nieuwsbericht 27
7 augustus 2020
Beste collega’s,

We willen jullie blijven informeren over de toestand i.v.m. COVID-19. Een medewerker werd in quarantaine geplaatst
omdat zijn partner positief was getest. De partner had lichte symptomen; onze collega had er geen maar werd toch
preventief in quarantaine geplaatst. Ze werden deze week gebeld door hun huisarts met de melding dat het vals
alarm was geweest. Er zou een fout gemaakt zijn in het labo…. Twee andere medewerkers (contractors) hebben
zichzelf in quarantaine geplaatst wegens contact met iemand die positief was. Eén ervan is zelf negatief getest.
Het aantal besmettingen in België blijft nog steeds stijgen maar is gelukkig minder groot de laatste dagen zodat er
reden is om aan te nemen dat de verstrengde maatregelen helpen. Blijven volhouden is dan ook de boodschap. ITC
Rubis heeft besloten om de huidige maatregelen aan te houden en we blijven oproepen om mondmaskers
maximaal te dragen, niet alleen op het werk maar ook daarbuiten en de bubbel van 5 personen te blijven
respecteren.
Het vermijden van verspreiding blijft de topprioriteit en daar kunnen we allemaal toe bijdragen wanneer we uiterst
voorzichtig zijn op elke plaats en in elke situatie en ons aan de regels houden die we wekelijks herhalen:
o Social distancing: hou min. 1,5 m afstand !
o Wanneer 1,5 m afstand niet mogelijk is: draag een mondmasker !
o Draag mondmaskers zoveel mogelijk preventief (en steeds wanneer je je buiten je eigen kantoor
begeeft in de kantoorgebouwen).
o Was je handen veelvuldig!
o Ontsmet werkoppervlakken!
o Vermijd plaatsen waar de afstandsregels niet “kunnen” gerespecteerd worden (manifestaties,
evenementen, te drukke plaatsen e.d.)
Wij blijven jullie aansporen om alle maatregelen te blijven volgen en bij het optreden van symptomen onmiddellijk
contact te nemen met de huisarts.
We blijven bij onze dagelijkse rondgangen aandachtig en wijzen op overtredingen van de afgesproken regels.
De beurtrol van het management team voor volgende week (week 33) is:
o
o
o
o
o

maandag 10/8: Thibaut Vanderbeek
dinsdag 11/8: Eric Empsten
woensdag 12/8: Pascal De Maeijer
donderdag 13/8: Bart Van Gaver
vrijdag 14/8: Raf Saenen

Zij zijn beschikbaar voor al jullie vragen en zullen elke dag een rondgang doen op basis van de gekende checklijst.
Wij rekenen erop dat iedereen zich uiterst nauwgezet aan de regels houdt om zo COVID-19 buiten ons bedrijf te
houden.
Dank voor jullie medewerking en waakzaamheid.
Het ITC Rubis COVID-19 crisisteam is samengesteld uit de CEO, HR Manager, Ops Manager, Ops Excellence Manager, CS Manager en SHEQ
Manager en blijft ter beschikking voor al jullie vragen en suggesties.

Draag goed zorg voor jezelf en jullie naasten!
Pascal, Pieter, Rutger, Eric, Michiel en Thibaut

