
  

 

 
 

 

• Toekenning van een erkenning voor geleverde prestaties tijdens de coronaperiode.  
 

We hebben nogmaals gevraagd te overwegen om voor de personeelsleden die in deze coronaperiode 
hebben gewerkt een erkenning te voorzien zoals o.a. bij B-post.  
Antwoord: De toestand is verschillend bij de Belgische Spoorwegen. Bij B-post zijn de activiteiten 
verdrievoudigd en moet men personeel aantrekken. Bij de Belgische Spoorwegen zijn de inkomsten sterk 
afgenomen. Er is geen financiële ruimte voor een financiële erkenning.  
 

• Vergoeding telewerk 
 

Ook voor het personeel dat momenteel telewerkt hadden wij gevraagd om een vergoeding te voorzien 
om gemaakte kosten te dekken.  Deze vergoeding, speciaal in het leven geroepen door de overheid 
gedurende de periode van de Covid-19 crisis, is vrij van sociale bijdragen. 
Antwoord: Voor telewerk wordt geen vergoeding voorzien om dezelfde reden als hierboven, namelijk 
geen financiële ruimte 

 

• Afstandsonderwijs binnen TAPAS  
 

Aan de vertegenwoordigers van de NRO werd info gegeven in verband met het afstandsonderwijs. Het 
project wordt opgestart. Opmerkingen kunnen nog overgemaakt worden.  

 

• Infrabel : gebruik van ontsmettingsmiddelen voor de bestrijding van de CORONA-virus 
 

In enkele werkzetels werden er producten, zoals VIROCID, gebruikt die niet door Infrabel werden 
goedgekeurd. Nieuwe richtlijnen werden gegeven.  
 

Beschikbare ontsmettingsproducten voor de bestrijding van het coronavirus 
o Handgel op basis van alcohol:   
De eerste en beste oplossing blijft: “Was je handen met water en zeep” Daarnaast stelt Infrabel een gel 
ter beschikking die voldoet aan de hoofdeis, namelijk ontsmettend te zijn voor virussen. Hij moet minstens 
70% alcoholen bevatten. In eerste instantie zal dit 70% ethanol zijn, maar ook mengsels van ethanol met 
isopropanol zijn toegelaten, zolang de totale som van 70% alcohol wordt bereikt. Deze eis werd 
opgenomen in de aankooptekst in SAP.    

  

o Ontsmettingsproduct voor allerlei oppervlakken   
Infrabel volgt de richtlijnen van Europa die beschreven worden onder: “Disinfection of environments in 
healthcare and non-healthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2”.  
Infrabel valt onder de niet-medische sector, maar waar toch enig risico is op aanwezigheid van corona. 
In dat geval voorziet de Europese richtlijn volgende aanbevelingen als ontsmettingsmiddelen: 
• Voor oppervlakken: javel (verdund) of ethanol 70%  
• Voor toiletten: javel (verdund)   
Hoe een oppervlak reinigen? 
• Vermijd het gebruik van een vernevelaar. Gebruik bij voorkeur een vod  
• Maak het oppervlak goed nat met een overdaad aan product  
• Laat het oppervlak goed nat gedurende minimaal 15 minuten  
• Ga er dan eens over met een droge vod of laat gewoon verder opdrogen aan de lucht  
• Voor een scherm of klavier: gebruik geen overdaad product, maar passeer tweemaal met een vochtige 
vod, in een interval van minimaal 10 minuten. Laat opdrogen aan de lucht.     
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