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PARITAIR COMITÉ VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
4 MEI 2020

AANBEVELING TER AANVULLING VAN DE GENERIEKE GIDS

VEILIG AAN HET WERK
OM DE VERSPREIDING VAN COVID-19 OP HET WERK TEGEN TE GAAN
Gelet op de Generieke Gids, VEILIG AAN HET WERK, om de verspreiding van COVID-19 op het
werk tegen te gaan, zoals uitgewerkt door de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie
en Bescherming op het Werk.
Gelet op de gemeenschappelijke verklaring van de interprofessionele werkgevers- en
werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in de Groep van 10, van 22 april 2020, aangaande
de Generieke Gids tegen verspreiding COVID-19;
Gelet op de gemeenschappelijke brief hierover op 23 april 2020 gericht aan alle Paritaire
Comités, uitgaande van zowel de Voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (Paul Windey) en
de Minister van Werk Nathalie Muylle.
Verklaren alle erkende representatieve organisaties
werknemerszijde zetelend in PC 331 hetgeen volgt:

voor

zowel

werkgevers-

als

Op initiatief van de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het
werk, de Economic Risk Management Group, de FOD WASO en de beleidscel van de minister
van Werk werd een Generieke Gids "Veilig aan het werk" opgemaakt om de verspreiding van
COVID-19 op het werk tegen te gaan.
Daarnaast werden ook door de federale en de Vlaamse autoriteiten, zoals het Agentschap
Opgroeien en het Agentschap Zorg & Gezondheid, gedetailleerde (sub)sectorale richtlijnen
uitgewerkt en verspreid.
De sociale partners van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
(331) roepen de organisaties en de werknemers op om de nodige aandacht te geven aan de
Generieke Gids en aan de (sub)sectorale richtlijnen, en de erin opgenomen
preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen.
Hierbij dienen de bestaande overlegorganen in de onderneming zoals het Comité voor
preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging elk vanuit hun respectieve
bevoegdheid, of bij gebreke ervan de werknemers zelf, nauw betrokken te worden.
Gedaan in plenaire vergadering van het Paritair Comité 331 op 4 mei 2020,
Aldus vastgesteld door hun Voorzitter PC 331,
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