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Kry sakeleiers se 
besigheid weer 
op koers 
Die Covid-19-pandemie het die wêreld van werk verander. Al maak besighede nou weer oop en kollegas kom weer bymekaar, 
sal talle mense wonder presies hoe veilig hulle werkplek sal wees. 

Die verantwoordelikheid om te verseker dat mense gelukkig en veilig is en met vertroue hulle plek by die werk kan inneem, sal 
beteken dat sakeleiers oor baie dinge sal moet nadink. 

Die belangrikstes is:

Beperking van Covid-19-risiko’s. Nakoming van 
regulasies en 
voorbereiding vir 
moontlike 
Covid-19-oudits deur 
die Departement van 
Arbeid.

Om die regte beleide 
en prosedures in plek 
te hê.

Om personeel opgelei 
en ingelig te hou oor 
die virus en wat 
gedoen word om die 
werkplek veilig te 
maak.



Afskortings om werkers te 
skei in gebiede waar dit 
onmoontlik is om sosiale 
afstand te handhaaf.

Prosedures om 
werknemers en 
besoekers te sif.

’n Handleiding vir die besigheid is ’n goeie plek om te begin:

Prosesse om moontlike en 
bevestigde Covid-19-gevalle 
by die werk te hanteer.

’n Uiteensetting van 
watter moniteringstelsels 
in plek is.

Die ontwikkeling ’n stel riglyne om optrede in die maatskappy te lei, maak kommunikasie met en die bou van personeel se 
selfvertroue makliker. Elemente van goeie riglyne moet insluit:

’n Beleidshandleiding:
Hierdie bekendstelling se doel is om werknemers in te lig oor wat die maatskappy se bedoelings is en wat die rol van 
werknemers sal wees om Covid-19-infeksies te voorkom. 

Die beleidshandleiding moet ook die volgende uiteensit:

Die gevolge as daar 
nie aan maatreëls 
voldoen word nie.

Inligting oor veilige bedryfsprosedures:
Dit verskaf besonderhede oor die maatreëls wat die maatskappy gaan implementeer.

’n Kontrolelys:

Werkstasies moet 
ten minste 1,5 meter 
uitmekaar wees.

Werkers moet nie na 
mekaar toe kyk nie (waar 
dit moontlik is).

Die versekering dat daar sosiale 
distansiëring in raadsale en 
ontspanningslokale is, asook saniteerder 
in areas wat baie aangeraak word.

Dit help mense wat die taak het om geriewe te oudit om die gapings in die voorsorgmaatreëls te kry en dan seker te maak dat 
hierdie tekortkominge reggestel word. Tipiese items wat gemerk kan word, sluit in:



Risiko-evalueringsriglyne:
Dit help mense wat die taak het om geriewe te oudit om die gapings in die voorsorgmaatreëls te kry en dan seker te maak dat 
hierdie tekortkominge reggestel word.
Typical items to be checked should include:

Plak 
waarskuwingskennisgewings 
oor Covid-19-risiko’s in hierdie 
areas op. Hierdie kennisgewings 
moet aandui waarom daar 
potensiële risiko’s is.

Inligtingskennisgewings naby die 
waarskuwings moet raad gee oor 
watter voorsorgmaatreëls nodig 
is op hierdie plekke en strawwe 
uiteensit indien die maatreëls nie 
gevolg word nie.

Voorrade maskers, handskoene, 
ontsmettingsmiddels en ander vereiste 
PBT-materiaal moet naby die 
kennisgewings geplaas word om seker 
te maak dat die stappe vir nakoming 
onmiddellik gedoen word.

Inligtingsdokumente vir besoekers:
Dokumentasie vir besoekers is noodsaaklik. Indien ’n infeksie voorkom, kan die besoekers opgespoor en gewaarsku word om 
voorsorg teen die virus te tref.

’n Opleidingsaanbieding oor bewustheid:

Talle mynbou- en industriële 
maatskappye in Suid-Afrika dring 
daarop aan dat alle besoekers na 
’n veiligheidsinduksie-aanbieding 
moet kyk voordat hulle toegelaat 
word om die perseel te betree.

As ’n besigheid verskaffers en besoekers het wat deur 
verskillende operasionele gebiede beweeg, is dit 
raadsaam om hierdie praktyk in te stel. Dit is 
doeltreffend en verseker dat alle besoekers bewus is van 
die voorsorgmaatreëls wat die maatskappy instel en hoe 
daar van besoekers verwag word om dit na te kom.



Wat om te oorweeg wanneer die besigheid weer oopmaak:

Dinge wat oorweeg moet word wanneer u u besigheid oopmaak, sluit in:

Identifiseer wie van die 
huis af kan werk. 

Ontwikkel riglyne vir hierdie 
werknemers.

Verminder risiko by die 
kantoor deur ouer mense te 
help om van die huis af te 
werk.

Oorweeg dit om 
geleidelik weer oop te 
maak. 

As alle werknemers nie 
getoets of van PBT voorsien 
kan word nie, sal dit veiliger 
wees om geleidelik oop te 
maak.

As die leierskap eerste 
terugkom, stuur dit ’n 
gerusstellende boodskap 
aan werknemers. 

Ontsmet die werkplek en 
verskaf PBT

Stel ’n span aan wat daarop fokus 
om werkareas skoon te maak en te 
ontsmet voordat die werknemers 
weer op die perseel kom.

Maak oppervlakke wat baie 
aangeraak word soos deurknoppe, 
hysbakke se knoppies en 
handrelings voortdurend 
gedurende die dag skoon.

Verskaf ontsmettingsmiddels en 
saniteerders in gedeelde gebiede

Alle werknemers moet 
verantwoordelikheid deel om gebiede 
soos kombuise, kafeterias, badkamers 
en konferensiekamers skoon te hou. 

Al hierdie gebiede moet 
handsaniteerders en 
ontsmettingsmiddels insluit vir 
werknemers om te gebruik voordat 
hulle aan enigiets vat.

Die aanstelling van ’n Covid-19-nakomingsbeampte om:

Toesig te hou oor die 
implementering van 
die veilige 
bedryfsprosedures.

Toesig te hou oor die 
nakoming van die 
gesondheids- en 
veiligheidsmaatreëls wat 
in die werkplek ingestel 
is.

Stel ’n 
werknemerverteenwoordiger 
aan om ’n oorsigrol te vervul 
indien die werkgewer meer 
as een bedryfsperseel het.

Hanteer die 
bekommernisse van 
werknemerverteenwoord
igers en maak seker dat 
dit altyd bygewerk word 
as die Covid-19-impak 
verander

Raadpleeg die relevante 
komitees oor enige gevare 
wat ’n impak op sake kan hê 
en maak seker dat daar 
maatreëls in plek is sodat 
die besigheid kan reageer.



Versterk gedrag deur 
plakkate op te plak 
wat: 

Werkers daaraan 
herinner om hande te 
was, en wat die 
aanvaarde manier is 
om te hoes en te nies.

Plaas vullisblikke 
waaraan mense nie 
hoef te raak nie 
oral in die kantoor.

Beperk die getal 
mense in 
vergaderlokale.

As dit moontlik is en 
geriewe laat dit toe, 
moet besoekers 
toegang tot 
werksareas geweier 
word sodat kontak 
beperk word tot 
vergaderlokale waar 
maatreëls in plek is.

Verminder die deel van 
kantoortoerusting.

Die deel van toerusting 
kan ’n bron van 
virusoordrag wees. Waar 
geriewe soos drukkers 
gedeel word, sal 
handsaniteerders daar 
naby en ’n kennisgewing 
wat ontsmetting 
aanmoedig goeie 
gewoontes bevorder.

Ondersteun kudde-immuniteit deur inenting aan te moedig.

Die besluit om in te ent of nie is ’n persoonlike keuse. As daar geen duidelike wetgewing is oor die regte van werkgewers om 
werknemers te dwing om ingeënt te word nie, moet werkgewers ondersteunend wees en tyd af toelaat om ingeënt te word.



Die lys van dinge om te oorweeg en in plek te plaas, is omvattend. Wat kan ek doen om implementering 
makliker te maak?

’n Paar vrae en antwoorde:

Hoe kan ek mense laat weet dat die maatskappy besorg is oor hulle veiligheid en welstand en aan regulasies 
voldoen?

Kommunikasie is noodsaaklik. Die kommunikasie-instrumente wat ontwikkel word, moet die aard van die besigheid 
in ag neem. As die meeste werknemers byvoorbeeld rekenaargeletterd is en toegang tot rekenaars het, sal 
videovergaderings, e-posse, video-aanbiedings en elektroniese nuusbriewe doeltreffend wees.
As die maatskappy ’n vervaardigingsonderneming is en die meeste werknemers werk op ’n fabrieksvloer, sal ander 
kommunikasiestrategieë nodig wees. 

Kommunikasie moet byvoorbeeld aan die heropening van die besigheid gekoppel word, en oorweeg die volgende:

https://www.labournet.com/workplace-ready-covid-19-business-toolkit/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/toolkits/business-workplaces.html
https://www.fnb.co.za/downloads/businessToolkit/Return-to-workworkplaceplan.pdf
https://www.bowmanslaw.com/insights/employment/covid-19-can-an-employer-in-south-africa-force-its-employees-to-get-vaccinated/
https://www.personneltoday.com/hr/time-off-for-covid-19-vaccination/
https://www.mondaq.com/southafrica/employee-rights-labour-relations/1050446/mandatory-covid-19-immunisation-in-the-workplace-it39s-not-that-straight-forward
https://www.gov.za/covid-19/companies-and-employees/safety-workplace

Verwysings

Die maklikste manier om Covid-19-uitdagings te identifiseer en dit te hanteer, is om ’n taakspan aan te stel.
Begin deur sleutelpersone te identifiseer, en die rol wat hulle sal speel. Hou dan ’n vergadering met ’n agenda 
wat al die vereistes dek sodat gesprekke gefokus bly. Stel ’n aksielys saam, wys take toe en stel spertye.

Ek bedryf ’n fabriek wat drie skofte per dag het. Hoe kan ek seker maak dat PBT gebruik word en dat 
ontsmettingsprotokolle en sosiale distansiëring gehandhaaf word? 

Hierdie probleem kan opgelos word deur toesighouers in beheer van die skofte in Covid-19-prosedures op te lei. 
Aangesien werkers gewoond sal wees daaraan om deur hierdie toesighouers bestuur te word, sal hulle die gesag 
hê om nakoming te verseker.
As ander werkers opgelei en as “Covid-19-inligtingsbeamptes” geïdentifiseer word, sal dit nakoming versterk. Die 
vernaamste rol van hierdie beamptes sal egter wees om die toesighouer te ondersteun en vrae van hulle 
medewerkers te beantwoord.
Om nakoming makliker te maak, sal ’n voorraad noodsaaklike PBT by die fabriek se toegangspunte die veldtog 
ondersteun.

Stel verskillende aanmeldingstye vas sodat klein groepe op verskillende tye by die werk aankom.

Skep ’n “welkom terug-video” wat vir die groepe vertoon kan word.  Dit behoort die noodsaaklike elemente van 
die maatskappy se strategieë te dek, asook wat gedoen word om die gesondheid van werknemers te beskerm. 

’n Aanbieder moet ook byderhand wees om vrae te beantwoord en PBT uit te deel aan mense wat dalk nie self 
het nie.

.


