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1.Waar gaat het over

Aeropolis virusvrij houden? Dat kunnen we allen maar door samen te werken. Door goed voor
onszelf te zorgen en daardoor meteen voor al onze collega’s te zorgen. De beschrijving van hoe we
dat in grote lijnen kunnen aanpakken vind je hier beschreven. Lees alle items aandachtig en pas de
raadgevingen toe waar je ook maar kan. Daardoor garanderen we een veilig Aeropolis voor iedere
organisatie, voor elke medewerker en al onze bezoekers.
Deze nota is de basis voor een verdere uitwerking van opdrachtfiches en communicatie.
Huis van de Arbeid draagt zorg voor de werkomstandigheden van de eigen medewerkers, voor de
algemene delen van het gebouw, de parking en de toegangszones, de gangen, liften, de
koffiehoeken, het meetingcenter en de horecaruimtes. Huis van de Arbeid zorgt voor de cleaning
van elke werkplek.
Het is evenwel aan elke organisatie om het eigen werkplekbeheer aan te passen aan de vereisten
van distancing. Het is aan elke organisatie om de eigen medewerkers te begeleiden op de werkplek
en te voorzien van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.
Volg daarom ook met de grootste aandacht de organisatie-eigen kanalen rond alles wat met
deze pandemie te maken heeft.

2.Zo eenvoudig is het !

OVERAL EN ALTIJD: AFSTAND HOUDEN

GEBRUIK VAN MONDMASKER OF MONDBEDEKKING IS VERPLICHT BIJ HET
CIRCULEREN IN AEROPOLIS

BIJ SPECIFIEKE TAKEN :

EN REGELMATIG :

3.Beveiliging van de medewerkers van Huis van de Arbeid

Centraal bij de inzet van de medewerkers van Huis van de Arbeid staat een informatiesessie die
zeer concreet ingaat op alle aspecten van veiligheid in het algemeen en op de opdrachten van de
medewerkers in het bijzonder.
In het algemeen zal sterk de nadruk liggen op een basishouding waar social distancing en het
niet-aflatend gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen centraal staat.
Elke medewerker krijgt tijdens de infosessie bij aankomst een safety-kit (rugzakje) met als inhoud:
•
•
•
•
•
•

infopakket met een FAQ-lijst en een fiche per cluster van opdrachten (cleaning,
horeca, enz…)
noodprocedure (wat te doen in geval van …)
3 stoffen mondmaskers
busje alcogel (navulbaar op vraag)
5 chirurgische maskers per week (indien voorradig)
1 doos met wegwerphandschoenen

Het veilig gebruik van de kleedkamers van de medewerkers zal een bijzondere procedure vragen:
•
•

Organisatie van een 1-richtingsverkeer
Om de beurt (dus slechts 1 medewerker in de kleedkamer)

4.Gebruik van de pendelbus

Sinds 18 maart rijdt de pendelbus met een verminderd rittenschema (1 busdienst).
Dagelijks wordt het gebruik van de pendelbus gemeten. Indien nodig zal de tweede busdienst
ingeschakeld worden.
Er wordt gebruik gemaakt van de pendelbus onder de voorwaarden zoals die bepaald zijn door
de overheid. Zo is het gebruik van een mondmasker of mondbedekking verplicht.
Uiteraard zal ook de chauffeur alle opgelegde maatregelen strikt opvolgen. Alcogel zal voor
algemeen gebruik aanwezig zijn op elke pendelbus.
De op- en afstapplaats zal gemarkeerd zijn met afstand-belijning.

5.Parking Aeropolis

Tot 31 mei 2021 zal de bovengrondse parking van Aeropolis (mits aanbellen !) opengesteld zijn
voor iedere medewerker en bezoeker die met de wagen, fiets of motorfiets komt.

6.Welkom in Aeropolis

Er zal op het onthaalscherm een verwijzing zijn naar de website van Huis van de Arbeid
waar deze infopagina alle maatregelen zal toelichten.
Voor algemeen gebruik zal er in de inkomzone na de grote draaideur alcogel beschikbaar zijn.

7.Onthaal

Vanzelfsprekend zal het onthaalpersoneel achter plexi-beveiliging z’n opdracht uitvoeren.
De medewerkers zullen met badgegebruik meteen door de schuifdeur naar de centrale
inkomhal kunnen gaan. Wie wil kan ook de kleine draaideurtjes nog gebruiken
Bezoekers dienen zich aan te melden en worden opgehaald. De onthaalmedewerkers zullen
een voorraad aan chirurgische maskers beschikbaar hebben voor bezoekers die zich
onbeschermd aandienen.
We verwachten van de organisaties dat ook zij de bezoekers op de hoogte brengen van
de maatregelen.

8.Onthaalscherm

Het grote onthaalscherm in de inkomhal zal de medewerkers en bezoekers welkom heten en
voortdurend de good practices voor optimale beveiliging herhalen en verwijzen naar de website
van Huis van de Arbeid en deze tekst.

9.Prikklok

Aan de tijdsregistratiepunten (prikklok) zal een affiche en aanduidingen op de grond de
distancing benadrukken.

10.Liften en liftsassen

Om distancing maximaal te garanderen zal er een aanbeveling zijn om maximaal 2 personen per
lift toe te staan. Tegelijk zal affichering en aanduidingen op de grond de distancing benadrukken.

11.Het centrale blok 5

Vanaf de eerste verdieping zal in het centrale blok 5 een 1-richtingsverkeer gemarkeerd worden
op de grond en geafficheerd (principe: rond punt).
Aan de ingang van elke vleugel (vlak voor de dubbele deur of schuifdeur) zal een dispenser met
alcogel voorzien worden.

12.Traphallen

Om de doorstroming in het gebouw zo contactloos als mogelijk te laten verlopen zullen de deuren
van traphallen, liftsassen en de toegang tot de verdiepingen opengezet worden.
Traphal 5A is om naar beneden te gaan. Traphal 5B is om naar boven te gaan.
Dit zal duidelijk geafficheerd worden en gemarkeerd op de grond.

13.Coffee … what Else ?

De koffiehoeken, bij uitstek druk bezochte plekken in Aeropolis. Frequente en grondige reiniging,
meermaals daags, zal centraal staan.
Om ook daar een vlotte en veilige doorstroming te garanderen zal een 1-richtingsverkeer
geafficheerd én aangeduid worden op de grond.
De verleiding om een praatje te slaan (zonder distancing) aan de koffiehoek kan groot zijn.
We zullen alleszins het meubilair beperken. Het kan maar helpen om aan die verleiding te
weerstaan.

14.Toiletruimtes

Het spreekt voor zich dat sanitaire ruimtes bij uitstek virusveilig moeten zijn. Om de doorstroming
makkelijk te maken zullen de buitendeuren van de ruimtes permanent open staan.
Waar distancing niet mogelijk is zullen urinoirs en wasbekkens als niet-bruikbaar aangeduid
worden.
In elke sanitaire unit is voor algemeen gebruik ter beschikking:
•
•
•

zeepdispenser
droogtextiel + papier om handen te drogen
affichering handenwas-practice

15.Douches
Er wordt tijdens Coronatijd een zekere discipline van de douchegebruikers verwacht.
Er mag maximum 1 douchegebruiker in de doucheruimte aanwezig zijn.
Hiertoe wordt de douchetijd tot maximum 1 kwartier beperkt .
Gelieve deze voorwaarden nauwgezet te respecteren.
Op 25 november 2020 werden de vernieuwde douches op verdieping -1 van Aeropolis geopend! (tussen
7/10/20 en 24/11/20 hebben de doucheruimtes in Aeropolis een totaalrenovatie ondergaan !)

Vernieuwde douchefaciliteiten
Er zijn nu in het totaal 10 gloednieuwe douches ! (5 damesdouches en 5 herendouches)
De nieuwe douchecabines met geïntegreerde douche zijn aan de binnenkant afsluitbaar zonder sleutel.
Het is bijgevolg niet meer nodig om een buitensleutel van de douchefaciliteiten bij de personeelsdienst
van HVDA af te halen.
Gelieve volgend stappenplan strikt te volgen alvorens gebruik te maken van de douchefaciliteiten:
1.
2.

3.
4.

Maximum 1 douchegebruiker in de doucheruimte toegestaan.
Indien één van de 5 douchecabines bezet zijn…dan wacht je even je beurt af…
Noteer vervolgens datum, uur, naam en douchecabinenummer* aan de ingang van de
douchefaciliteiten (zie onderstaande foto).
(* De HVDA-cleaningploeg kan op deze manier minutieus het reinigingsproces opvolgen).
Respecteer de douchetijd (15 minuten).
Na het douchen neem je alles terug mee ! Lege zeepflacons en ander afval deponeer je in de
vuilbak. Laat niets rondslingeren.

Gelieve te allen tijde datum, uur, naam en douchecabinenummer te
noteren alvorens gebruik te maken van de douchefaciliteiten !

16.Cleaning van de werkplekken

Onze cleaning-practice hoeft niet gewijzigd te worden. In regel poetsen we voldoende en
voldoende grondig.
Toch zal van de medewerkers verwacht worden dat er extra aandacht gegeven wordt aan
de werkplek zèlf.
Dat kan echter maar als we spreken van een clean-desk-praktijk. Zover zijn we nog lang niet in
Aeropolis. Mag het bij deze een oproep zijn aan iedereen om dit principe toe te passen in de
dagelijkse praktijk. Enkel werkplekken die vrij zijn van papier en alle andere opstapelingen
kunnen grondig gepoetst worden.
Je kan ons hierbij helpen :
Op elke gepoetste werkplek zal de medewerker van Huis van de Arbeid een POST-IT-SMILEY
kleven. Zo zie je dat je zonder zorgen met je werk kan starten. Wanneer je je werkplek verlaat
zal die automatisch ’ s anderdaags in alle vroegte weer gepoetst worden en voorzien worden van
een nieuwe POST-IT-SMILEY.
Huis van de Arbeid zal er voor zorgen dat alle telefonie-devices dagelijks grondig gereinigd worden.
Klavieren, PC’s, printers en copiers laten we met rust… het is de verantwoordelijkheid van
elke organisatie om een degelijke en minstens dagelijkse cleaning ervan te voorzien.
En tenslotte een eerder technisch item: de ventilatielucht in Aeropolis zal 100% buitenlucht zijn.
Daardoor geven we ‘slechte’ lucht geen kans om te gaan circuleren in het gebouw.

17.Meeting center

Het meeting center van Aeropolis 1 zal open zijn voor gebruik door interne organisaties.
Het principe van distancing zal ook daar de hoofdzaak zijn.
Daardoor zullen de zalen 1 tot en met 9 ingericht zijn met minder stoelen. Standaard zal in elke
zaal een alcogel-dispenser en alcowhipes beschikbaar zijn. Na elke meeting zal er een slot zijn
van een half uur om toe te laten een grondige cleaning te doen van tafels, stoelen en AVmaterialen.
In elke zaal zal een affiche met guidelines aangebracht worden.

Tolkencabines
In elke tolkencabine zal een alcogeldispenser en een doos met alcowipes beschikbaar zijn.
Wegens de beperkte ruimte in de tolkencabines is het volgens het oordeel van Idewe onveilig
om langer dan 15’ met meerdere mensen in de tolkencabine te werken.
Het dragen van een mondmasker in deze functie is quasi onmogelijk. Daarom is het gebruik van
de tolkencabines, tot nader order, beperkt tot één (1) persoon.
Na elke meeting zal er een slot zijn van een half uur om toe te laten een grondige cleaning te
doen van al het aanwezige materiaal. Voor het gebruik van het meeting center en voor alle
organisatie-eigen vergaderlocaties rekenen we erop dat elke organisatie duidelijke richtlijnen
meegeeft aan de medewerkers-organisatoren van meetings. Zo versterken we mekaars
beveiligingen.

18.Horeca
Sinds 16 maart 2020 is de horeca in Aeropolis volledig in lockdown.
Dit heeft tot gevolg dat er voorlopig tot en met 31 mei 2021 geen volwaardig warm keukenaanbod
zal zijn in de selfservice.
Vanaf half mei 2020 kwamen meer en meer collega’s naar Aeropolis.
Een “GRAND Ko’Pain”-formule (met een ruim gevarieerd aanbod aan broodjes, schotel van de chef,
warme snacks en saladbowls,…) werd op touw gezet om aan de cateringbehoeften te voldoen.
Wegens het (nationaal) sterk stijgend aantal Corona-besmettingen werd vanaf 21 oktober 2020 het
horeca-aanbod echter opnieuw teruggeschroefd met een “vast aanbod *” aan broodjes in de klassieke
“Ko’Pain”-formule en een slaatje van de week.
De broodjes kunnen afgehaald of besteld worden aan “Ko’Pain” (i.p.v. self-service).
*Vast aanbod:
❖
❖
❖
❖

Club (ham-kaas) (3 €)
Smos kaas - Smos américain - Smos kip-curry – Smos tonijn – Smos krab (3€)
Gevarieerd “broodje van de week” (3,25 €)
Slaatje van de week (4€)

Ko’Pain zal open zijn van 11u. tot 13u30.

Koffiedienst en directiekeuken sluiten vanaf 21/10 tot en met 31/05/2021 de deuren.
De ruimte van het directierestaurant blijft evenwel toegankelijk voor vergadermomenten.
De personeelsrefter gaat dicht. Eten aan de werkplek is nu meest veilig.
Aanvragen voor catering in het meetingcenter zijn vanaf 21/10/20 tot en met 31/05/2021 niet meer
mogelijk. Bezoekers aan het meetingcenter en directierestaurant kunnen uiteraard nog steeds terecht bij
Ko’Pain !
Afhaalbroodjes ter plaatse of op bestelling (uitsluitend via mail of telefonisch, niet via website):

horeca@hvda.be
02/246 31 65 of 02/246 31 00

Nog dit:
➢
➢
➢

Bij afhaling dient de one-way looprichting gerespecteerd te worden.
Onze kassa-medewerkers werken uiteraard plexi-beveiligd.
De automaten voor drank en versnaperingen zijn ter beschikking en worden meermaals
per dag gepoetst.

19.Safety-contacts

Omdat het van groot belang is dat alles snel gecommuniceerd wordt is er een centraal safety-punt voor
Aeropolis :
Jean-Pierre Vrebos, preventieadviseur Huis van de Arbeid
02 246 30 97 of 0473 29 54 18
jean-pierre.vrebos@hvda.be
Daar kan je terecht voor meer uitleg over wat er in deze nota staat of om te signaleren wat er volgens jou
nog beter kan om het samenleven in Aeropolis absoluut virus-safe te maken.

Ook alle leden van het Crisisteam van Huis van de Arbeid staan altijd klaar voor al jouw vragen
en bedenkingen:
•
•
•
•

Ludwig Schack - 0473 43 22 36 (algemene leiding)
Bart Stemgée, 0473 43 22 37 (technische diensten)
Hilde Van Brusselen, 0474 41 17 94 (personeel)
David Le Roy, 0476 77 04 48 (ICT en website)

20.Last but not least

Terug naar

2. Zo eenvoudig is het !

