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Beste OCI,

Op 12.03.2020 kondigde de federale regering verregaande maatregelen af om de verdere
verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) te vermijden. Deze maatregelen houden in dat naast
algemene hygiëne maatregelen, plaatsen waar veel mensen samen komen gesloten worden om
onderling contact van groepen mensen tot een minimum te herleiden. Op gebied van werk geldt
echter dat “iedereen in de mate van het mogelijke aan het werk blijft …”.
Binnen de huidige context is er dan ook geen reden om de audits in de primaire productie op te
schorten of uit te stellen. Het betreft 1 op 1 contacten waarbij mits in acht neming van de volgende
voorzorgs- en hygiëne maatregelen door de auditoren besmetting met het coronavirus kan worden
vermeden:
•
•
•
•
•

Blijf thuis en voer geen audits uit wanneer u mogelijke symptomen van het corona virus
vertoont zoals hoesten, niezen, ademhalingsproblemen, koorts,…
Geef geen handen bij het begroeten.
Was de handen bij het aankomen en verlaten van het bedrijf, en tijdens de audit na de
inspectie van de bedrijfsgebouwen.
Behoud minstens een meter afstand.
Respecteer maximaal de bedrijfshygiëne (bedrijfseigen schoeisel of overschoenen, overall,…).

Wanneer de landbouwer een audit weigert wegens ziekte, wordt zoals gewoonlijk best meteen een
andere afspraak vastgelegd binnen een redelijke termijn, zodat de verlenging van het certificaat niet
in het gedrang komt.
Tot nader order wordt dus verwacht dat audits zoals gepland doorgaan en kunnen audittermijnen of
certificaten niet administratief worden verlengd. Indien een operator de toegang tot het bedrijf
weigert, dan is dat op zijn verantwoordelijkheid. Dit kan tot gevolg hebben dat hij zijn FAVV bonus
verliest bij een niet tijdige verlenging van zijn certificaat.
Voor bijkomende en actuele informatie verwijzen we naar de informatiewebsite van de FOD
Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/
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