Environment Protection, Health Management & Safety

Covid-19 Voorkomingsmaatregelen voor Siemens serviceproviders, contractanten en bezoekers

Onderhavig document is van toepassing op alle serviceproviders, contractanten en bezoekers van
Siemens NV, Siemens Mobility NV en Siemens Energy NV.

Siemens hecht bijzonder veel belang aan de gezondheid van haar medewerkers, serviceproviders, partners
en onderaannemers. We nemen dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen om het werken tijdens dit “COVID19 tijdperk” zo veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Alle activiteiten waarbij aanwezigheid op de Siemens- of klantensite niet noodzakelijk is, worden voor een
groot deel van thuis uit gedaan. Afhankelijk van het niveau van besmetting in België kan deze maatregel
verstrengd of versoepeld worden. Het is aan de manager om te bepalen wie wel of niet op de site komt en
voor welke activiteiten.
De activiteiten in de productie- en op klantenlocaties gaan door voor zover dit op een veilige manier kan
gebeuren. Als een activiteit op een klantenlocatie niet op een veilige manier kan gebeuren wordt overlegd
met de klant en/of wordt deze uitgesteld naar latere datum.
Aangezien jij als serviceprovider of contractant mensen tewerkstelt bij Siemens, of aangezien jij zelf een
externe medewerker of bezoeker aan een Siemens site bent willen wij jou informeren van de belangrijkste
principes.

WETGEVING
Je bent zelf verantwoordelijk om alle wettelijke richtlijnen voor de bestrijding van het coronavirus Covid-19
strikt toe te passen.

COVID-19 OPLEIDING VOOR INTERNE EN EXTERNE MEDEWERKERS
Alle Covid-19 voorkomingsmaatregelen werden via informatiesessies gecommuniceerd aan alle medewerkers
van Siemens en aan alle medewerkers van Siemens-leveranciers die actief zijn op Siemens-locaties of op
klantenlocaties als serviceprovider van Siemens (hieronder ‘externe medewerker’ genoemd). Deze
informatiesessies moeten verplicht worden gevolgd.
Indien jij een nieuwe externe medewerker bent en nog niet deelgenomen hebt aan deze informatiesessie,
informeer dan je “Siemens-host” zodat dit alsnog kan gebeuren.

VOOR JE BEZOEK/AANWEZIGHEID OP SIEMENS – OF KLANTENLOCATIE
Blijf thuis:
▪ Als je ziek bent of griepverschijnselen vertoont.
▪ Als je in de afgelopen 14 dagen zelf besmet was met Covid-19 of in contact bent gekomen met een
besmette persoon.
▪ Als je terugkomt van een rode zone of oranje zone met verhoogd besmettingsgevaar.
Dit punt wordt verder in detail behandeld.
Je kan steeds de laatste update vinden van de risicolanden- en zones via https://reopen.europa.eu/en en
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https://diplomatie.belgium.be/nl. Hou er rekening mee dat de lijst van landen/regio’s met een hoog risico
snel en onverwacht kan veranderen!
Informeer je host.

TEMPERATUURMETING BIJ AANKOMST OP SIEMENS-SITE HUIZINGEN
Bij aankomst op de site van Huizingen zal je uitgenodigd worden om je temperatuur te meten. Indien een
temperatuur van meer dan 37,5°C wordt gemeten vragen wij jou om de site te verlaten en je behandelende
arts te contacteren.

TIJDENS JE BEZOEK/AANWEZIGHEID OP SIEMENS-LOCATIE
Pas de Covid-19 gedragsregels en voorkomingmaatregelen te allen tijde strikt toe
De belangrijkste maatregelen om jezelf en de anderen te beschermen zijn de volgende:
Was je handen regelmatig met zeep en water. Geen water of zeep voorhanden? Je kan
ook een hydroalcoholische gel gebruiken.

Hou minstens 1,5 m afstand.

Bedek je neus en mond bij het hoesten en niezen. Nies of hoest in je zakdoek of in de
plooi van je elleboog. Gooi je zakdoek na gebruik onmiddellijk weg in een afgesloten
vuilbak.

Raak je gezicht, neus en mond zo weinig mogelijk aan met je handen.

Schud geen handen of geef geen kus om iemand te begroeten.

Respecteer de signalisatie, afbakeningen, aanduidingen van verboden plaatsen, enz.
Draag minimaal een chirurgisch masker bij elke verplaatsing binnen de gebouwen en overal waar de

minimale afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden.
Het dragen van minimaal een chirurgisch masker op de Siemens-sites is verplicht bij elke verplaatsing in de
gebouwen, en overal waar de minimale afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Hoewel het dragen
van een masker in open lucht niet verplicht is, dient iedereen steeds een masker bij zich te hebben, en moet
dit nog steeds gedragen worden in bvb. een wachtrij voor de lounge, bij verplaatsing in groep, enz. Vergeet
dus niet bij je bezoek een chirurgisch masker mee te brengen. Stoffen maskers worden niet aanvaard
Page 2 / 5

Update 02/11/2020

One world, one life – we care

Environment Protection, Health Management & Safety

Covid-19 Voorkomingsmaatregelen voor Siemens serviceproviders, contractanten en bezoekers

TIJDENS JE BEZOEK/AANWEZIGHEID OP EEN KLANTENLOCATIE
Bij een bezoek aan of uitvoeren van een interventie op een klantenlocatie blijven de regels voor een bezoek
aan een Siemens-locatie van kracht.
Deze worden uitgebreid met de specifieke Covid-19 veiligheidsinstructies van de klant die je steeds verplicht
moet naleven. Informeer ernaar bij aankomst op de site.

NA JE BEZOEK/AANWEZIGHEID OP SIEMENS – OF KLANTENLOCATIE OF CONTACT MET EEN
SIEMENS-MEDEWERKER
Om jouw gezondheid en deze van alle interne en externe medewerkers en contractanten maximaal te
beschermen, vragen wij je om je host te informeren indien je binnen de 14 dagen na jouw bezoek op de site
of contact met een Siemens-medewerker of andere onderaannemer van Siemens Covid-19 positief bevonden
zou zijn.
Van onze kant engageren wij ons er ook toe dat wij je zullen informeren over Covid-19 besmettingen onder
onze medewerkers indien zij in nauw contact met jou zijn geweest. Zo kunnen wij op basis van die informatie
iedereen preventief beschermen.

DRAGEN VAN NEUS-, MOND-, EN ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN
▪ Het dragen van minimaal een chirurgisch mondmasker is verplicht voor iedereen bij alle verplaatsingen op
de Siemens-sites en overal waar de minimale afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Het
dragen van een masker in open lucht is niet verplicht, maar iedereen dient steeds een masker bij zich te
hebben, en moet dit steeds gedragen worden in bvb. een wachtrij voor de lounge, bij verplaatsing in
groep, enz.
Externe serviceproviders, contractanten en bezoekers dienen zelf te voorzien in deze mondmaskers.
Herbruikbare stoffen maskers en zelfgemaakte maskers bieden over het algemeen minder bescherming
en mogen dus niet gebruikt worden tijdens je activiteiten voor Siemens.
▪ Ontsmettings- en reinigingsmiddelen die dienen voor collectief gebruik kunnen ook door externe
medewerkers worden gebruikt. Andere beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en persoonlijk
materiaal voor ontsmetting en reiniging die dienen voor individueel gebruik, worden niet door Siemens
beschikbaar gesteld voor externe medewerkers, en dienen door henzelf voorzien te worden.
▪ Afhankelijk van de werkzaamheden en de nabijheid van andere personen werden er maatregelen
opgesteld over het dragen van maskers of andere beschermingsmiddelen, het desinfecteren van materiaal
of werkplaatsen, enz. Informeer je hierover voor het starten van de werkzaamheden.
Hieronder meer informatie ivm de afstandsregels bij het dragen van mondmaskers
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TERUGKEER UIT HET BUITENLAND
Ben je de afgelopen 14 dagen in het buitenland geweest, dan gelden de volgende afspraken voor elk bezoek
aan een Siemens – of klantenlocatie, en voor elk contact met een interne of externe Siemens- medewerker.
ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen vervoersmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand
aan de aankomst in België het verplichte terugreisformulier (Passagier Lokalisatie Formulier) invullen.
Dit moet niet ingevuld worden als je reist EN
a) minder dan 48 uur in België blijft
OF
b) terugkeert naar België na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.
Dit PLF formulier kun je hier terugvinden.
Om het eventueel verhoogde risico op besmetting te evalueren nodigen wij je ook uit om gebruik te maken
van een risicoanalyse die wij hebben opgesteld. Indien je een of meerdere keren ‘ja’ antwoord op de vragen
in deze risicoanalyse heb je waarschijnlijk een hogere kans op besmetting.
Indien uit het PLF formulier OF uit de voormelde risicoanalyse blijkt dat je terugkeert uit een rode zone of
een oranje zone met verhoogd besmettingsgevaar, vragen wij jou om minstens 10 dagen afwezig te blijven
van elke Siemens- of klanten locatie, en elk direct contact met interne of externe Siemens medewerkers te
vermijden. Deze periode kan verkort worden door middel van 1 negatieve Covid-19 test ten vroegste 5 dagen
na terugkeer.
Er wordt gevraagd aan alle terugkerende reizigers extra waakzaam te zijn op het verschijnen van symptomen.
Indien je symptomen vertoont, gelieve zo snel mogelijk (telefonisch) contact op te nemen met je huisarts en
de reisgeschiedenis te vermelden. Ook in dit geval is aanwezigheid op Siemens- of klanten locatie, of contact
met Siemens medewerkers verboden.
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WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR EEN IN HET BUITENLAND WONENDE OF VERBLIJVENDE
WERKNEMER
Elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende
werknemer, voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en
tuinbouw moet een register bijhouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag
na de beëindiging ervan.
Dit register moet de volgende gegevens bevatten:
a)

identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige :
o

naam en voornamen

o

geboortedatum

o

identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

b) verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
c) telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd; en
d) in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn
werkzaamheden in België samenwerkt.
Er zijn geen vormvereisten verbonden aan dit register. De informatie moet wel beschikbaar zijn op de werf in
geval van een inspectie door alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de
naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken (m.a.w. de Project Manager dient hiervan op de hoogte te zijn).
Deze registratieplicht is niet van toepassing voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers wanneer het
verblijf minder dan 48 uur duurt.
Wanneer de buitenlandse werknemer een Passenger Lokalisatie Formulier moet invullen, moet de werkgever
voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of dit wel degelijk werd ingevuld.
Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op
eenzelfde adres en worden vernietigd na 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de
betreffende werkzaamheden.
____________________________________________________________________________________________________

Ik heb kennis genomen van de geldende maatregelen op de site in verband met het coronavirus Covid-19 en
verklaar hierbij dat ik ze zal (doen) respecteren.

Datum:
Naam, Voornaam:
Naam firma:

Handtekening
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