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A. Inleiding:  

 Dit document is bestemd voor de Korpscommandanten en bestaat uit 

een reeks vragen welke men dient te beantwoorden met ja of neen. 
Een “ja” betekent dat de juiste acties genomen werden en een “neen” 

toont aan dat er correctieve maatregelen moeten genomen worden. 
 Het doel van de checklist is aan de Korpscommandanten te laten 

vaststellen dat de goede acties in de strijd tegen de verspreiding van 
het corona-virus op het niveau van hun eenheid worden genomen. En 

daardoor de duurzame operationaliteit van de eenheid verzekeren. De 
acties genomen op dit niveau hebben eveneens eens grote impact op 

het geheel van Defensie. 

 

B. Ref:  

1. http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx 

2. http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/FAQ.aspx 

 

C. Administratief onderzoek 

1) Informatie en vorming 

 
● Heeft men hiervoor een opleiding aan de werknemers gegeven? 

Werknemers ingelicht? 

 Ja     Neen 

● Is men op de hoogte van de wijze van overdracht (druppeltjes via 

hoesten, niezen, maar ook via oppervlakten)? 
 Ja     Neen 

 Zie kader « De volgende preventiemaatregelen zijn VERPLICHT na te 

leven » en rubriek Documenten « Alarmsymptomen en hoe verspreiding 
voorkomen » 

● Heeft men een schoonmaakprogramma met prioritaire aandacht voor 

oppervlakten, klinken, knoppen, telefoons, printers (alles wat 
aangeraakt wordt)? 

 Ja     Neen 
 Zie rubriek Documenten CO « Reinigen en desinfecteren van lokalen en 

oppervlaktes // Nettoyage et désinfection des locaux et surfaces.pdf » 
en « Richtlijnen reinigen en desinfecteren» 
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● Heeft men voorzien om de werkplaats te ontsmetten wanneer een 
werknemer de werkplek wegens ziekte verlaat? 

 Ja     Neen 
 Zie rubriek documenten CO « Richtlijnen reinigen en desinfecteren» 

 
 

2) Werken met derden 

 

● Worden derden ingelicht van deze maatregelen? 
 Ja     Neen 

 

3) Controle werknemers 

 

● Worden werknemers met een milde hoest naar huis verwezen? 

 Ja     Neen 
 Zie FAQ “De militair is niet ziek (geen medisch attest), maar voelt zich 

ziek of heeft symptomen die zouden kunnen wijzen op het 

coronavirus”http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/_layouts/listform.aspx

?PageType=4&ListId=%7B33D09347%2DE6BD%2D45DA%2DA3B5%2D58CF

499A3FD0%7D&ID=24&ContentTypeID=0x01000723B9D376C31F4B8DE96DE

5E33C11F6 en « Wat met Mil die ziek wordt op het werk (koorts, hoest, 

ademhalingsmoeilijkheden enz.)? » 

● Worden werknemers met beperkte verhoogde lichaamstemperatuur 
(reeds >= 37,3 °C) naar de huisarts verwezen (na telefonische 

aankondiging)? 

 Ja     Neen 
 Zie FAQ “De militair is niet ziek (geen medisch attest), maar voelt zich 

ziek of heeft symptomen die zouden kunnen wijzen op het 
coronavirus”http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/_layouts/listform.aspx

?PageType=4&ListId=%7B33D09347%2DE6BD%2D45DA%2DA3B5%2D58CF

499A3FD0%7D&ID=24&ContentTypeID=0x01000723B9D376C31F4B8DE96DE

5E33C11F6 en « Wat met Mil die ziek wordt op het werk (koorts, hoest, 

ademhalingsmoeilijkheden enz.)? » 

● Wordt dit ook in posters opgenomen? 

 Ja     Neen 
 Zie rubriek Documenten « Poster  - HOE JE BESCHERMEN » 

 
● Wordt maximaal in telewerk voorzien? 

 Ja     Neen 
 Zie rubriek Documenten CO « 20200313_BU_20-50065082-Richtlijnen 

Covid 19 » en Document « Werkregime / Régime de travail - AGR ASM 

C2 » 
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D. Onderzoek op de werkplaats 

1) Sociale voorzieningen 

 
● Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen? 

 Ja     Neen 

● Is er papier voorzien? 
 Ja     Neen 

● Hangen er instructies uit hoe de handen correct gewassen moeten 
worden? 

 Ja     Neen 

● Hangen de richtlijnen uit i.v.m. sociale distantiëring en hygiëne? 

 Ja     Neen 

● Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te 
eten indien die nog in gebruik zijn (1 à 2m tussenin, niet recht over 

elkaar)? 

 Ja     Neen 

 

2) Werkplaats 

 

● Kan men op voldoende afstand van elkaar werken (> 1m)? 

 Ja     Neen 

● Zijn de lokalen voldoende verlucht? 

 Ja     Neen 
● Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te 

voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door 
meerdere werknemers gebruikt worden)? 

 Ja     Neen 

 
 

3) Liften 

● Worden liften uit dienst genomen of is er een affichering dat ze zo 

weinig mogelijk gebruikt mogen worden? 

  Ja     Neen 

4) Vergaderzalen 

● Worden niet-essentiële vergaderingen geannuleerd? 

 Ja     Neen 

● Worden de essentiële vergaderingen beperkt in tijd? 

 Ja     Neen 
● Wordt het aantal deelnemers beperkt? 

 Ja     Neen 
● Na vergaderen de ruimte reinigen en verluchten? 

 Ja     Neen 
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5) Voertuigen 

● Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet? 

 Ja     Neen 
 http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx 

rubriek Documenten CO « Reinigen en desinfecteren van lokalen en 
oppervlaktes // Nettoyage et désinfection des locaux et surfaces.pdf » 
en « Richtlijnen reinigen en desinfecteren» 

 

6) Organisatorisch (Defensie) 
 

 Wordt de arbeidsgeneeskundige dienst ingelicht van alle bevestigde 

gevallen? 

 Ja     Neen 
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