
          
  

 

 

Voor meer informatie: Previs +32 59 50 95 55  previs@zeevissersfonds.be   ©            1/6 

 

KAARTNUMMER 
 

Coronavirus 
COVID-19 

 

datum 

A 40 
 

04-03-2021 

 

De symptomen van het Coronavirus Covid-19 variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoenin-
gen met koorts, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid. Mensen die het Coronavirus 
bij zich dragen, kunnen besmettelijk zijn voordat symptomen als hoesten en koorts optreden. Veel 
van hen blijken al in een vroeger stadium verlies van reuk en smaak te ervaren. Sommige mensen 
kunnen besmet zijn met het Coronavirus zonder symptomen te vertonen en weten daarom niet dat 
ze het kunnen overdragen. 

Als je je ziek voelt, hoest, keelpijn, ademhalingsmoeilijkheden, reuk- en smaakstoornissen hebt, is 
het coronavirus één van de virussen die je mogelijk hebt opgelopen. 

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen 
vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. 
Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet 
raken. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke 
personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een goede 
handhygiëne. 

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus!  

 

DENK AAN JE VEILIGHEID 

Iedereen kan volgende hygiënemaatregelen toepassen: 

✓ Blijf thuis als je ziek bent. 
✓ Zeer belangrijk: was regelmatig je handen met water en zeep. 
✓ Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje 

en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 
✓ Geen zakdoekje? Hoest of nies in je elleboogholte. Het is veiliger om voldoende afstand te 

bewaren in je sociale interacties om de verspreiding van het virus te vertragen. 
✓ Vermijd om handen te geven of te kussen als je iemand begroet. 
✓ Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met 

hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem. 
✓ Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk ver-

spreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. 
✓ Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.  
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CORONA AAN BOORD (PROTOCOL) 
 
De bemanning van een vissersvaartuig wordt als een “contactbubbel” gezien. Ze werken, eten en slapen 
namelijk samen op een heel beperkte ruimte. 
 
De schipper volgt de gezondheidstoestand van de opvarenden op. Is er iemand van de bemanning besmet 
met het Coronavirus of vertoont hij verschijnselen ervan, neem dan contact op met een arts of met de ra-
diogeneeskundige dienst en vraag om raad en advies.  
Verwittig ook het MRCC: +32 59 70 10 00. Zij zullen je helpen en bijstaan met advies.  
Ook de dienst Saniport dient op de hoogte gesteld te worden indien er besmette bemanningsleden aan 
boord van een vaartuig zijn: saniport.zeehavens@health.fgov.be of +32 2 524 97 97.  
Neem contact op met Luk Louwagie op het nummer +32 477 68 25 00 om in contact te komen met de ar-
beidsarts.  

 
 
BEMANNINGSLEDEN MET SYMPTOMEN 
 
Na aankomst in de haven is de schipper er verantwoordelijk voor dat niemand het schip verlaat en 
niemand aan boord van het schip komt. Iedereen aan boord is wettelijk verplicht de orders van de 
schipper op te volgen en niemand mag volgens de wet zonder toestemming van de schipper het 
schip verlaten. Vervolgens volgt de schipper alle instructies van de arts op! 
 
 
BEMANNINGSWISSELS / AFVAART 
 
Elk bemanningslid dat in België vertrekt moet voorafgaandelijk aan het afreizen beschikken over: 
 

- alle nodige en geldige reisdocumenten (check vereisten bestemming voor vertrek!) 

- een geldige negatieve Covid-19 test van maximaal 72 uur oud 

 

DENK AAN JE VEILIGHEID 

 
✓ Pas de algemene hygiënemaatregelen toe. 
✓ Probeer zoveel mogelijk de binnenruimtes te ventileren/verluchten.   
✓ Zorg voor een schoonmaakprogramma voor de aanraakoppervlakten, o.a. reiniging na elke 

maaltijd. 
✓ Beperk de contacten bij het lossen van de vis en in buitenlandse havens: neem de nodige 

voorzorgen  (afstand houden, mondmasker dragen).  
✓ Doe enkel essentiële verplaatsingen! 

 
 

mailto:saniport.zeehavens@health.fgov.be
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