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Crisisplan Covid-19
ALGEMENE MAATREGELEN
Het personeel werd geïnformeerd waarom het noodzakelijk is om op een veilige manier
aan de slag te blijven. Er werd aan het personeel toegankelijke informatie, duidelijke
instructies en een gepaste opleiding gegeven over de maatregelen. Ook werd er nagegaan
of deze informatie en instructies goed werden begrepen en of deze correct werden
opgevolgd.
De op te volgen instructies en basistips Covid-19 zijn aanwezig aan de ingang van de
productie (Affiche Covid-19) en hangt uit in de refter (basistips Corona virus).

Regels van ‘social distancing’ worden maximaal toegepast. De afstand van 1,5 meter
wordt zoveel mogelijk gegarandeerd en samenscholing is verboden.
HYGIENE REGELS
Handhygiëne
De hygiëneregels voor het personeel en instructies over handen wassen zijn reeds
opgenomen in het QA-handboek en besproken tijdens jaarlijkse opleiding en tijdens een
opfrissingsopleiding.
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Bij alle handwasbakken is er zeep (Tork Foam soap, Tork Liquid soap, Solopol classic
pure ), ontsmettingsmiddel (Tork Alcohol gel hand sanitizer) en papieren wegwerp doekjes
aanwezig.
Reiniging van werkplaats, arbeidsmiddelen en sociale voorzieningen
Er is een schoonmaakplan aanwezig met prioritaire aandacht voor alles wat kan
aangeraakt worden zoals klinken, knoppen, telefoons. Ook gebeurt er een
reiniging/ontsmetting van de pers-werktafel na iedere shift en tussentijds bij de inpak.
Mondmaskers
In de situaties waar de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd, kan het dragen van
mondmaskers als bijkomende maatregel nodig zijn. Om effect te hebben, moeten deze
maskers bovendien correct gedragen en afgezet worden.
Het mondmasker opzetten
 Voor dat je het mondmasker opzet, was je grondig je handen.
 Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker.
 Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed aansluiten
aan de zijkanten.
 Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus.
Bindt het vast aan de onderkant door je kin te bedekken.
Het mondmasker dragen
 Van zodra je het mondmasker hebt opgezet, vermijd je om je masker aan te raken.
 Als je mondmasker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de
zijkanten aan om het terug te bevestigen.
 Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten.
Het mondmasker afzetten
 Om je mondmasker af te zetten, raak je het enkel aan de elastieken of lintjes aan.
 Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen.
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Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken),
leg het dan op een propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop
het in een lucht doorlatende zak.

Het mondmasker wisselen
 Het mondmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik veranderd
worden of sneller wanneer het vochtig of zichtbaar vuil is.

BIJ AANKOMST OP HET WERK
Wie zich ziek voelt, keert terug naar huis.
De kleedkamers zijn ruim waardoor iedereen zich met respect voor de afstand tijdig kan
aan- en uit kleden, vervolgens het bedrijf kan betreden en verlaten.
Er zijn geen begroetingen die contact inhouden zoals handdruk of kus.

TIJDENS HET WERK/OP WERKVLOER
Arbeidsorganisatie en social distancing
Op de werkvloer en in de burelen kan de social disticing gerespecteerd worden. Men
begeeft zich ook niet in ruimten waar men niet aanwezig moet zijn of geen
werkzaamheden moet verrichten.
Voor besprekingen tijdens productie gaat men (wegens geluid) buiten de productie staan
om verstaanbaar te zijn. Voor techniekers gelden dezelfde regels of wordt dit besproken in
hun bureau. Ook hier wordt de social disticing in acht genomen.
Op de werkvloer wordt zoveel gebruik gemaakt van eigen arbeidsmiddelen en worden
deze regelmatig gereinigd zeker als deze ook door andere gebruikt worden.
Opleidingen worden gegeven in kleine groepjes en worden de principes social disticing
toegepast.
Werknemers die ziek worden op het werk gaan naar huis.
RUST EN LUNCHPAUZES
Na elke lunchpauze wordt de refter schoongemaakt.
Er mogen maximaal 2 personen per tafel zitten.
REGELS VOOR EXTERNE
Regels voor externe hangen uit aan de inkom. Deze worden te allen tijde gerespecteerd.
Ook is er ontsmettingsalcohol aanwezig bij het onthaal.
Bezoeken worden zoveel mogelijk gespreid zodat er niet te veel externe tegelijk aanwezig
zijn.
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Chauffeurs voeren hun leveringen uit met zo weinig mogelijk contact met medewerkers
Donckers. De goederen worden steeds door de magazijnier ontvangen/ geladen. De
leveranciers betreden de gebouwen van Donckers niet.
Leveringen worden zoveel mogelijk gespreid gepland zodat er niet te veel chauffeurs
tegelijk aanwezig zijn.
PRODUCT
Uit de literatuur blijkt dat Covid-19 virus 2 tot 8 uur kan overleven op papier/ karton. De
kans dat er een besmette goederen bij de eindconsument terechtkomt is quasi nul. De
goederen worden gestapeld tijdens de productie waarbij enkel de buitenzijde van de
goederen in aanraking komt met een airborne virus. De tijd tussen productie en het
wegzetten in het magazijn is in 80% van de gevallen al meer dan 2 uur omdat heel wat
pallets die geproduceerd worden al minstens een dag aan de productielijn staan. Dan zijn
de meeste producten al ingepakt in plastiek en karton. Tussen productie/transport en
tussen ophalen/levering is ook altijd minstens een dag. 99,90% van de geproduceerde
goederen van Donckers komen niet binnen de 72 uur bij de eerste of een producent
terecht. Op deze manier kunnen we besluiten dat er geen risico is.

SUPPLY CHAIN
Er werden geen problemen gedetecteerd bij de leveranciers. Door extra
grenscontroles kan er een mogelijk probleem zijn met de levertijden. Hier wordt
rekening mee gehouden.
MOGELIJKE PERSONEELSPROBLEMEN
Donckers werkt niet op volle capaciteit. Er zijn niet meer personeelsproblemen dan
normaal. Wanneer er zich personeelsproblemen voordoen, wordt er beroep gedaan op
interimkrachten indien mogelijk.
RISICO ANALYSE
Afgezien van deze genomen preventieve maatregelen, is het niet nodig de risicoanalyses
aan te passen. Het risico op microbiologische besmetting blijft bij verandering
ongewijzigd. De productie loopt gering en de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen.
UPDATE CRISISPLAN
Dit crisisplan zal worden gevolgd en aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar is. De
volgende websites worden regelmatig gecontroleerd:
 FOD-volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu:
https://www.info-coronavirus.be/nl/
 FAVV:
http://www.afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp
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