
Beste , 
  
Yontec is begaan met uw welzijn! Daarom hebben we deze voormiddag overleg gehad 
samen met de directie, operations, HR en preventie, om de situatie rond het coronavirus te 
bespreken. 
  
Wij zullen vanaf nu 7 dagen op 7 bereikbaar zijn (voorlopig tot 3 april)  voor al jouw vragen 
en meldingen met betrekking tot het coronavirus. 

  
o    Tijdens kantooruren (8u tot 17u) : 

•         Je belt het nummer: 011/26 98 44 
o    Buiten kantooruren (na 17u en weekenddagen): 

•         Je belt het nummer: 0484/72 48 68 
  

Wat doet zich voor en wanneer neem je contact met ons op: 
  

1.      Normale werksituatie 
Blijf de maatregelen van de overheid volgen: 
1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. 
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog. 
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare 

vuilbak. 
4. Vermijd om handen en kussen te geven. 
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk! 
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen. 
7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen. 
   
2.      Je kan het werk niet aanvatten of moet het stopzetten 
Na intern overleg is er een stappenplan uitgewerkt. 
We gaan samen met jouw dit plan nauwgezet volgen. We vragen met aandrang om de 
boven vermeldde telefoonnummers te respecteren. 
  
3.      Je hebt een opvangprobleem voor jouw kinderen omwille van de maatregelen van 

de overheid 
Neem telefonisch contact met ons op. 
  
  
Bijkomende informatie nodig? 

Algemene info en veel gestelde vragen: info-coronavirus.be 
Heb je nog een vraag? Bel 0800/14689  of mail info-coronavirus@health.fgov.be 

  
Met vriendelijke groeten, 
Annelies Tournel 
We Care Officer – Prevention Advisor 
  
Kuringersteenweg 304 bus 3 
3500 Hasselt 
Belgium 
  
Tel: +32 (0) 11 26 98 47 
 


