Instructies voor de veiligheid op de werkvloer voor de gebruikers van de
dienstencheques gedurende de “coronamaatregelen”.
Achtergrond
Het KB betreffende de dienstencheques van 12 december 2001 stelt in art. 2quater, §2, 4° dat de
onderneming er zich toe verbindt geen prestaties te laten verrichten in een omgeving met
onaanvaardbare risico's of gevaren voor de werknemers of in een omgeving waar de werknemers het
slachtoffer zouden kunnen zijn van misbruiken of discriminatoire praktijken.
Deze bepaling verdient extra aandacht nu alle middelen worden ingezet om de verspreiding van het
coronavirus1 te bestrijden. Daarom wordt deze richtlijn opgesteld zodat u een duidelijke instructie
voorhanden heeft.
We houden hierbij niet alleen rekening met de veiligheid van de werknemer, maar ook die van u,de
gebruiker en de gehele bevolking, zoals vooropgesteld door de Nationale Veiligheidsraad in haar
instructies van 13 en 17 maart 2020 en herhaald op 27 maart 2020. We houden hierbij ook rekening
met de richtlijnen opgesteld door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Instructies voor de gebruiker
1. Uw huishoudhulp mag onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon.
U informeert Anja (gsm 0499 / 76 15 90 of via email : boxanja@gmail.com) zo snel mogelijk
indien een dergelijke situatie zich voordoet.
2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt,
verwittigt u Anja op (gsm 0499 / 76 15 90) en gelden de contractuele afspraken tussen de
dienstencheque-onderneming en de gebruiker.
3. U organiseert mede een veilige werkplek als volgt:
 U voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek en handzeep en
uiteraard alle poetsmateriaal en producten + een desinfecterend middel (bv. javel 10* of
dettol verdund met water)
 U zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal - zeer goed verlucht wordt, best
vooraleer de werknemer zelfs aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt
deze maximaal gebruikt.
 Bij het poetsen vermijdt u contact met uw huishoudhulp. Indien de woning het toelaat
bevindt de u zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is
wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5
meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.
 De papieren dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te
vermijden. Het is absoluut aan te bevelen van elektronische dienstencheques gebruik te
maken.
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