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Alle hens aan dek
Beste medewerkers,
De laatste weken is het coronavirus in onze samenleving bezig aan een nieuwe
opmars, die zich vertaalt in een stijgend aantal besmettingen en een verhoogd aantal
hospitalisaties. Ook intern Defensie werden er in de voorbije weken een aantal
besmettingen vastgesteld. In het hele land worden er maatregelen genomen om deze
tweede golf in te dijken. De Nationale Veiligheidsraad heeft zich op maandag 27 juli
gebogen over de toestand. Als gevolg van de genomen beslissingen past ook Defensie
haar richtlijnen aan, die met onmiddellijke ingang van kracht worden.
Defensie blijft haar activiteiten voortzetten. Telewerken thuis verdient waar mogelijk de
voorkeur en de KorpsComd hebben de bevoegdheid om afwijkingen toe te staan op
de in de TRAVARB voorziene beperkingen. Voor de activiteiten die de aanwezigheid
van het personeel op de werkplek noodzakelijk maken, zal er waar opportuun door de
leidinggevende, bijgestaan door de lokale preventieadviseur, een beknopte
risicoanalyse worden uitgevoerd om de gezondheid en de veiligheid van de betrokken
personeelsleden te vrijwaren. Méér nog dan voordien moet ernaar gestreefd worden
om de professionele bubbels bij deze activiteiten zo klein mogelijk te houden en ze
zeker niet onderling te mengen.
Vanaf nu legt Defensie het gebruik van een mondmasker in een militair kwartier op,
zowel binnen als buiten de gebouwen. De modaliteiten van deze verplichting zullen
door DG H&WB worden gecommuniceerd.
Daarnaast worden alle militaire plechtigheden, recepties en pr-activiteiten geschrapt
tot en met 31 Okt 20. De in deze periode voorziene bevelsovergaves zullen in een
gereduceerd format plaatsvinden.
Defensie blijft ook in de Provincie Antwerpen voortwerken. Specifieke richtlijnen zullen
aan de KorpsComd van de eenheden in deze provincie meegedeeld worden.
Personeelsleden van Defensie die in de provincie Antwerpen wonen of er werken,
worden eraan herinnerd dat ze in het bezit moeten zijn van een door de KorpsComd
ondertekende toelating om zich naar hun plaats van tewerkstelling te begeven.

In de volgende dagen zal de Medische Component twee nota’s over testing en tracing
verspreiden met richtlijnen die vanaf 01 Aug 20 van kracht zullen zijn. Deze nota’s
zullen ter kennis gebracht worden van het personeel van Defensie via de Intranetsite
COVID-19.
Beste medewerkers,
We willen hier herhalen dat het voortzetten van onze activiteiten staat of valt met het
onverminderd respecteren en correct toepassen van de inmiddels gekende preventieprincipes en voorzorgsmaatregelen, zoals persoonlijke en collectieve hygiëne, social
distancing, beperken van onze contacten, enz. We rekenen op ieders
verantwoordelijkheidszin om het goede voorbeeld te geven in alle omstandigheden,
ook buiten de diensturen en in de privésfeer.
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