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COVID-19: belangrijke mededelingen en verdere informatie 

INENTING TEGEN GRIEP — BEPERKINGEN 

 

 Zoals de meesten van jullie weten, bieden wij elk jaar een gratis inenting tegen de griep 

aan, aan al onze werknemers. Je komt toch op verschillende plaatsen, en nu zeker met 

corona wil men bekomen dat zo weinig mogelijk mensen de griep krijgen: als je al 

verzwakt zou zijn door de griep, en je komt dan het coronavirus ergens tegen, zou je nog 

veel zieker kunnen worden.  

We wilden dit dan ook graag opnieuw doen deze winter, maar vanuit de overheid 

worden alle griepvaccins voorbehouden voor de 'risicogroepen'. 

We kunnen dus spijtig genoeg niet zomaar opnieuw aan iedereen eentje 

aanbieden.  Wat kunnen we wel doen?  

 Elke 50plusser kan via ons een vaccin en inenting bij de dokter bekomen, enkel op 

basis van je leeftijd.  We hebben dit al gevraagd aan al onze 50plussers, er zijn nog 

enkele vaccins beschikbaar. 

 Aan werknemers uit de overige 'risicogroepen' raden we heel sterk aan om de 

situatie met hun huisarts te bespreken en indien aanbevolen, een inenting te 

nemen.  Indien je je kasticket van de apotheek bezorgt, betalen wij je het remgeld 

van het vaccin terug ! Wie zijn die overige 'risicogroepen': zwangeren, mensen met 

chronische ziekten (long-, hart-, lever-, nier-, spieraandoening, diabetes, BMI > 35, 

immuniteitsstoornis), werkers in de gezondheidssector, kwekers van gevogelte en 

varkens, en OOK de mensen die bij hen onder 1 dak wonen (je hoeft dus zelf geen 

'risicopersoon' te zijn).   

 

Bij twijfel, raadpleeg je huisarts of ziekenkas.  

RESTEREND VERLOF 

 

 Dit jaar heeft iedereen minstens twee weken werkloosheid overmacht gehad in de 

periode 23/3-3/4 (onze sluiting door corona) ; sommigen nog een hele periode langer, 

of nu nog altijd een dagje hier en daar.  Door deze situatie is het heel belangrijk dat alle 

verlof dit jaar volledig opgebruikt wordt. De RVA controleert aan het einde van het jaar 

of er nog verlofdagen openstonden bij mensen die werkloosheidsuitkeringen hebben 

gehad, en als je bijvb nog 10 dagen verlof zou overhebben, vorderen ze tien dagen 

werkloosheidsbetaling terug.... want je kan niet dubbel betaald zijn (voor de 

verlofdagen heb je vakantiegeld gehad in mei). En terugbetalen doet niemand graag, 

denken we zo.... Als je nog veel verlof zou over hebben en niet goed weet hoe dit op te 

gebruiken tegen het einde van het jaar, contacteer dan het kantoor, dan kijken we 

samen hoe we er een mouw aan kunnen passen.  
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LAST BUT NOT LEAST … STAY SAFE! 

 Spijtig genoeg zien we de corona situatie weer aanwakkeren.  Het is dan ook heel belangrijk dat 

we allemaal de regels goed blijven volgen, om onszelf, onze familie en onze klanten niet in gevaar 

te brengen!  

Ook de klanten moeten de regels natuurlijk nog altijd strict opvolgen, bij problemen hieromtrent 

moet je ons zeker een seintje geven.   

Er is ook nog steeds alle beschermingsmateriaal te verkrijgen in kantoor !  

QUARANTAINE VERSUS ZIEKTE 

 

 Wanneer je in aanmerking komt met een corona risicopatiënt, is het belangrijk dat je dokter en 

jijzelf het onderscheid maken tussen twee situaties: 

1. ofwel ben je zelf ziek en dan krijg je een ziekteattest voor een mogelijke afwezigheid. 

2. ofwel ben je niet ziek maar moet je van de dokter in quarantaine blijven, of moet je voor je 

kind zorgen dat in quarantaine zit : in dat geval moet de dokter je een quarantaine attest 

geven (en dus geen ziekteattest) en zal je recht hebben op betaling door werkloosheid 

overmacht.  

 

CONTROLE BETALING WERKLOOSHEID 

 

 Als je twijfelt of je in een bepaalde maand werkloosheidsdagen gehad hebt, kan je dat altijd 

nakijken op je loonbrief of in kantoor. Wij in kantoor geven elke maand elektronische al deze uren/

dagen door aan de vakbonden en de Hulpkas, maar wij hebben er helemaal geen zicht op of je 

ook wel overeenkomstig uitbetaald wordt door hen. Deze betalingen lopen nog altijd automatisch 

op basis van onze aangiftes elke maand, je moet hiervoor zelf niets doen.  

Maar het is dus erg belangrijk dat je wel in het oog houdt dat de betalingen ook binnenkomen.  

Als je twijfelt of denkt dat er een probleem is, kunnen wij gerust altijd contact voor je opnemen met 

je vakbond of de hulpkas, laat het ons gerust weten!  

 


