Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

Vleessector deelt COVID-19 ervaring met Visfederatie
Doordat er in de vleessector veel corona testen worden uitgevoerd als onderdeel van
het GGD testprogramma, is er door deze sector veel ervaring opgedaan hoe om te gaan
met coronabesmettingen, aanvullende maatregelen en het op gang brengen en houden
van de productie na constatering van een brandhaard . De Centrale Organisatie voor de
Vleessector deelde haar ervaring met de Visfederatie.

Woensdag jl. heeft de secretaris van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Richard van
der Kruijk, de ervaringen van de vleessector aangaande het coronavirus met het bestuur van de
Visfederatie gedeeld. Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld kregen de werknemers van VION
Groenlo een werkverbod opgelegd. De veiligheidsregio heeft hiertoe besloten nadat uit testen bleek
dat de besmettingsgraad flink boven het landelijk gemiddelde lag. Dit was reden voor de
veiligheidsregio om te spreken van een corona brandhaard.
Om ervoor te zorgen dat de productie weer op gang kon komen heeft het bedrijf zeer strenge
aanvullende maatregelen moeten nemen, naast de maatregelen die zij al hadden geïmplementeerd1.
Twee van deze maatregelen worden hierna uitgelicht:
1. Alle medewerkers dienen een triage te ondergaan waarbij door middel van een vragenlijst
wordt bepaald of zij een risico vormen. Indien uit de vragenlijst blijkt (ook bij twijfel) dat de
medewerker een risico vormt wordt hij/zij naar de arbodienst doorverwezen. Bestaat er na
dat bezoek nog twijfel over het mogelijk risico op corona dan wordt de medewerker naar de
teststraat van de GGD gestuurd waar hij/zij getest wordt op het coronavirus. Blijkt uit deze test
dat de medewerker positief is voor corona dan dient hij/zij thuis in isolatie te gaan; is de test
negatief dan mag de werknemer zijn werkzaamheden uitvoeren.
2. De lucht in de bedrijven moet dagelijks worden gedesinfecteerd.
Het uitvoeren van beide maatregelen is een voorwaarde die de veiligheidsregio heeft gesteld aan VION
om de productie weer op te starten.
1

Deze maatregelen bestaan uit het houden van 1,5m afstand, indien dit niet mogelijk is zijn schotten geplaatst
om werkplekken van elkaar te scheiden. Op plekken waar werknemers alsnog dicht op elkaar staan en scheiding
van de werkplek niet mogelijk is moeten werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
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Naar aanleiding van de constatering dat de besmettingsgraad hoog is bij een aantal slachterijen, is er
een onderzoek gestart naar wat de reden kan zijn dat de besmetting bij deze bedrijven hoger ligt dan
het landelijk gemiddelde. Het onderzoek is nog in volle gang waardoor er nog geen uitspraak gedaan
kan worden over de mogelijke oorzaak van de hoge besmettingsgraad. Twee theorieën die in omloop
zijn kunnen echter ook hun weerslag hebben op de vissector.
Voorlopige resultaten lijken uit te wijzen dat het risico op insleep van het virus groter is wanneer er
veel gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten. Ook wijzen de resultaten op een mogelijke relatie
tussen besmettingsrisico en geconditioneerde (d.w.z. gekoelde) productieruimtes. De theorie hierbij
is dat het virus door de ventilatie en door het voortdurend koel houden van de ruimtes kans krijgt het
personeel dat in die ruimtes werkzaam is te besmetten. NB. Beide hiervoor genoemde zaken zijn nog
hypotheses. Wanneer er een definitieve uitspraak is zullen wij die communiceren met de leden.
Naast de ervaringen die door de vleessector zijn opgedaan geeft de COV een aantal tips om te
voorkomen dat bedrijven in een vergelijkbaar scenario komen als VION Groenlo:
1. Zorg dat de maatregelen van het RIVM aantoonbaar functioneren en worden nageleefd;
2. Zorg dat gegevens van het personeel compleet zijn en snel aan de GGD kunnen worden
overgedragen. Denk hierbij aan gegevens aangaande de woonplaats van de werknemer, met
wie hij/zij samen woont (specifiek in het geval van arbeidsmigranten), hoe de werknemer naar
de locatie komt en met wie, etc.
3. Geef de GGD uw volledige medewerking.
De COV heeft ervaren dat, wanneer bedrijven onverhoopt in een brandhaard scenario terecht komen,
de snelheid waarmee gevraagde informatie aangeleverd kan worden aan de GGD uitmaakt voor het
advies dat de GGD aan de veiligheidsregio geeft (d.w.z. wel, of geen werkverbod opleggen).
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen van het onderzoek in de vleessector en zullen de
definitieve resultaten en conclusies met u delen wanneer deze bekend zijn.
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