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Welke maatregelen zijn in voege om aannemers en partners te beschermen bij de heropstart
van werven?

Werven worden enkel opgestart als naleving van de maatregelen, zoals opgelegd door de
overheid, gegarandeerd kan worden gegarandeerd. Aquafin stelde een leidraad op voor het
heropstarten van stilgelegde werven, waarin met die maatregelen rekening gehouden wordt.
De leidraad kan je terugvinden via deze link.

Welke maatregelen zijn in voege om aannemers en partners te beschermen bij activiteiten
aan de infrastructuur van Aquafin?

Op de RWZI’s en in de ondergrondse infrastructuur is er altijd een verhoogd
besmettingsgevaar, in eerste instantie met die ziektekiemen die ook onder normale
omstandigheden in afvalwater voorkomen. Daarom zijn er altijd verhoogde
beschermingsmaatregelen van kracht wanneer er activiteiten worden uitgevoerd, die
maatregelen worden onverminderd voortgezet en zijn op dit moment voldoende. Wel worden
ze aangevuld met de algemene maatregelen die de overheid oplegt, vooral de social
distancing waarbij steeds 1,5 meter afstand wordt gehouden tot een andere persoon.
Zoals altijd is het belangrijk veilig om te gaan met biologische agentia. Volg de e-learning van
Aquafin voor meer informatie.

Welke vaccinaties zijn verplicht voor werken op de installaties van Aquafin?

Iedereen die werken wil uitvoeren op een RWZI of aan andere infrastructuur moet minstens
beschikken over vaccins voor:
-

Hepatitis A
Tetanus

Volg het e-learning van Aquafin voor meer informatie.

Welke maatregelen worden genomen bij het lossen van septisch materiaal?

We doen geen visuele controle meer van septisch materiaal en extern slib. De MilieuInspectie vraagt wel dat de nodige administratie toch gebeurt. Daarom nemen onze
operatoren de volgende afspraken in acht:
-

Extern slib : aftekenen (of stempelen) van het vervoersdocument (= de vrachtbrief)
mits social distancing.
Septisch materiaal : aftekenen (of stempelen) van de leveringsbon mits social
distancing.
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-

Om het contact te vermijden/beperken, kan gevraagd worden aan de chauffeur dat hij
de papieren ergens legt. De chauffeurs kunnen daar dan hun exemplaar komen
afhalen.
Indien gewenst, handschoenen dragen.
Chauffeurs kunnen wel nog steeds ons sanitair gebruiken, er is daardoor geen
verhoogd besmettingsgevaar mits volgen van de hygienische regels van handen
wassen/ontsmetten voor en na toiletbezoek.

Wat als we als ruimingsfirma niet aan de nodige beschermingsmiddelen geraken?

Veiligheid gaat altijd voor. Indien een partner niet de nodige PBM’s kan verkrijgen worden de
werken uitgesteld tot later datum. Aquafin zal het STOP-principe hanteren indien er
activiteiten worden uitgevoerd zonder de nodige beschermingsmiddelen.

Welk besmettingsgevaar moeten we in acht nemen bij contact met oppervlaktewater?

Er is nog geen spoor teruggevonden van het coronavirus in oppervlaktewater. Voor zover
geweten is er dus geen verhoogd besmettingsgevaar uit oppervlaktewater, ook niet indien er
gewerkt wordt met verneveling.

Kunnen aannemers uit het buitenland nog werken uitvoeren voor Aquafin?

Dat kan, maar elke partner die de grens wil oversteken heeft een vignet nodig dat wordt
ondertekend door Aquafin. Voor meer informatie, zie de website van de Federale Overheid.
Daar kan je het vignet terugvinden.
De contactpersoon voor ondertekening is Kjell Bakkovens: kjell.bakkovens@aquafin.be of
via telefoon naar 03 450 49 85.
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