WANNEER
AANGEVEN
UITBRAAK
COVID-19
Werknemers uit de privésector en van provinciale en lokale
overheidsdiensten die via hun werk COVID-19 hebben gekregen,
kunnen een schadevergoeding voor een beroepsziekte aanvragen.
op voorwaarde dat er een uitbraak was op de werkvloer.
We vragen aan bedrijfsartsen om
alle uitbraken van Covid-19 op de werkvloer aan Fedris te melden
via een aangifte van beroepsziekten;
een attest van vermoeden van een uitbraak in te vullen en te
bezorgen aan een werknemer die een aanvraag wil indienen.

Wat is een uitbraak?
Binnen een periode van 14 dagen waren er minstens vijf
personen besmet met SARS-CoV-2.
Deze personen (niet noodzakelijk collega's) deelden
dezelfde werkruimte.
Alle besmettingen zijn bevestigd door een moleculaire test
of een antigeentest (via laboratorium).
Alle positieve testen zijn afgelegd sinds 18/05/2020.
Er is een epidemiologische samenhang tussen de
bevestigde gevallen.
De arbeidsomstandigheden vergemakkelijken de
overdracht van het virus (geen afstand kunnen houden,
slechte ventilatie...)

Wanneer een attest invullen?
Om een aanvraag in te dienen, moet een werknemer zijn bedrijfsarts
contacteren. Deze laatste moet een attest opmaken dat er binnen 14
dagen minstens 5 besmettingen waren binnen dezelfde werkruimte.
De werknemer bezorgt tegelijkertijd aan Fedris :
een laboratoriumtest die een SARS-CoV-2-besmetting aantoont;
een administratief formulier;
een medisch formulier dat zijn arts of bedrijfsarts kan invullen;
het attest ingevuld door de bedrijfsarts.
Een vergoeding is interessant voor werknemers die loonverlies hebben
geleden of die een terugbetaling wensen van hun remgeld van bepaalde
medische zorgen (bv: kosten bij ziekenhuisopname, onderzoek door een
arts-specialist...)
Besmettingen vanaf 18/05/20 komen in aanmerking volgens de nieuwe
code op de lijst van beroepsziekten (1.404.05).

Wanneer een uitbraak melden?
Een bedrijfsarts is bij wet verplicht om Fedris en de FOD Werkgelegenheid
te informeren indien hij vermoedt dat een werknemer een beroepsziekte
heeft.
Als een bedrijfsarts vaststelt dat er een uitbraak is geweest, dan moet hij
dit melden via het aangifteformulier beroepsziekten.

Meer informatie en alle formulieren
vindt u op www.fedris.be

