
Aanbevelingen van de sociale partners van de 

sector van de voortbrenging van papierpap, 

papier en karton (PC’s 129-221) 

 

Naar aanleiding van de publicatie van de generieke gids tegen de verspreiding van COVID-19, opgesteld 

door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, willen de sociale partners in de sector 

van de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC’s 129-221) de volgende vaststellingen en 

aanbevelingen doen: 

 

� De sociale partners merken op dat de generieke gids geen bijzondere interventie van de sector 

vereist met betrekking tot een eventuele personalisatie; 

 

� De sociale partners merken ook op dat een groot aantal bedrijven in de sector 'coronagidsen' 

en maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 heeft ingevoerd, conform de principes 

van overleg op lokaal niveau. De sociale partners in de sector ondersteunen en stimuleren 

deze initiatieven en wijzen op het belang van sociaal overleg op bedrijfsniveau. De bedrijven 

wordt gevraagd de maatregelen die in hun bedrijf zijn genomen te bekijken in het licht van de 

adviezen en voorbeelden die in de generieke gids worden gegeven;  

 

� In overeenstemming met het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het Ministerieel 

besluit van 30 april 2020, worden de passende preventiemaatregelen op ondernemingsniveau 

uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de 

onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in 

overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk; 

 

� De sociale partners herinneren eraan dat de ondernemingen de werknemers tijdig moeten 

informeren over de geldende preventieve maatregelen en hen een passende opleiding 

moeten verstrekken. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen. 

De sociale partners herinneren er ook aan dat werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe 

gehouden de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen; 

 

� De sociale partners herinneren eraan dat telewerk wordt aanbevolen voor werknemers met 

een functie die zich daartoe leent; 

 

� De sociale partners herinneren ook aan het belang van de naleving van de welzijnswetgeving 

in de huidige crisiscontext; 

 

 

*** 


