Stichting Veilige Haven
Cypresbaan 6b
2908LT Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)103030013
E: info@stichtingveiligehaven.nl
KvK Utrecht: 30250671

Rotterdam, 7 april 2020
Beste werkgevers en werknemers in de havens,
We hebben allemaal te maken met de corona-pandemie. Deze eist wereldwijd veel slachtoffers,
maar ook in Nederland. Inmiddels betreuren we ook het overlijden van een havenwerker en zijn er
bij werknemers van een aantal bedrijven besmettingen geconstateerd. Om de verspreiding van het
virus tegen te gaan of in elk geval te vertragen, heeft het RIVM richtlijnen opgesteld, die we
inmiddels allemaal kennen, zoals: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en
niezen in de elleboogholte, anderhalve meter afstand houden van elkaar.
De regering heeft daarnaast een groot aantal maatregelen afgekondigd, die eveneens tot doel hebben
de verspreiding van het virus tegen te gaan of te vertragen. Scholen zijn dicht, net als horecagelegenheden, alle evenementen zijn tot 1 juni a.s. afgelast.
Iedereen in Nederland is er inmiddels van doordrongen hoe noodzakelijk al deze maatregelen zijn
om grotere aantallen slachtoffers te voorkomen. Het is echter ook van belang dat een aantal
activiteiten doorgaat. Het devies “werk zoveel mogelijk thuis” is daarom niet op iedereen van
toepassing. De regering heeft een lijst met vitale sectoren opgesteld, waarin de activiteiten in ons
aller belang zoveel mogelijk doorgang moeten blijven vinden. De sector “scheepvaartafhandeling”,
is één van die sectoren. Daaronder valt dus een groot deel van de activiteiten in de Nederlandse
zeehavens.
Voor werknemers met vitale beroepen in de sector geldt het devies “werk zoveel mogelijk thuis”
dus niet. Van hen wordt gevraagd als het even kan te blijven bijdragen aan de
scheepvaartafhandeling.
De Stichting Veilige Haven is in het leven geroepen om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn
in de Nederlandse zeehavens te bevorderen. Daarom drukt de stichting werkgevers en werknemers
in de haven nu op het hart om daar waar tijdens deze pandemie noodzakelijkerwijs in de bedrijven
doorgewerkt wordt, zodanige maatregelen te treffen dat de richtlijnen van RIVM in acht genomen
kunnen worden. Met andere woorden:
-

Zorg ervoor dat iedereen op veilige afstand van elkaar (1,5 meter) en van andere mensen op
de schepen en de terminals kan werken en pauzeren;
Zorg ervoor dat iedereen die afstand ook in acht neemt bij het reizen naar het werk en naar
huis;
Raad carpoolen van en naar het werk in deze periode af.

Volgblad 1

-

Neem waar nodig en mogelijk maatregelen om een fysieke scheiding aan te brengen tussen
bijvoorbeeld baliewerknemers en chauffeurs;
Zorg voor voldoende desinfectie- en schoonmaakmiddelen en reinig werk- en
pauzeerplekken regelmatig (vaker dan gewoonlijk);
Zorg voor voldoende reinigingsmiddelen en/of desinfecterende handgel (70% alcohol) om
iedereen regelmatig de handen te kunnen laten wassen;
Zorg voor voldoende papieren zakdoeken en tissues en voor gesloten afvalbakken om
gebruikte tissues in weg te gooien;
Zorg ervoor dat werknemers die ziek zijn, zich niet gehinderd voelen om zich ziek te
melden;
Houd de richtlijn uit de gezondheidszorg aan: blijf bij klachten, als hoesten, verkoudheid en
temperatuurverhoging thuis en kom pas weer op het werk na 24 uur zonder
temperatuurverhoging;
Neem extra maatregelen om werknemers die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen
van ernstige klachten bij een besmetting met het coronavirus te beschermen;
Wissel documenten bij voorkeur digitaal uit;
Werk zoveel mogelijk in vaste teams;
Zorg voor duidelijke instructies met betrekking tot deze extra maatregelen.

De Stichting Veilige Haven wenst iedereen in de Nederlandse zeehavens sterkte bij de opgave
waarvoor iedereen nu gesteld is en hoopt dat we door een gezamenlijke inspanning het tij snel
zullen keren. Het treffen van de juiste maatregelen is uiteindelijk van levensbelang.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Veilige Haven

