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JOU REGTE EN 
ENTSTOWWE

Is die Covid-19-entstowwe te vinnig 
geproduseer?

● Namate entstowwe in Suid-Afrika al hoe vinniger
 beskikbaar gestel word, sal die die fokus
 ongetwyfeld daarop wees of jy die inspuiting moet
 kry of nie, en wat kan gebeur as mense weier om
 ingeënt te word. 

● Dit kan ’n eenvoudige gesprek wees, maar het al
 talle probleme geïdentifiseer oor regte en die
 impak wat ’n “nee”-besluit op ons lewens kan hê.
 Kan ’n werkgewer byvoorbeeld vereis dat jy die
 inspuiting moet kry, en wat is jou regte by die
 werk?  

Bowmans, een van Suid-Afrika se voorste 
regsfirmas, gee die volgende raad: 

● Die nasionale Wet op Gesondheid van 2003
 ondersteun die Grondwet en sê dat ’n
 gesondheidsdiens, insluitend mediese
 behandeling, nie sonder ’n persoon se
 toestemming en ’n volledige verklaring van die
 risiko, voordele en moontlike newe-effekte van
 behandeling gegee mag word nie. 

● Toestemming is nodig 

● Suid-Afrikaanse arbeidswetgewing reguleer nie
 presies wanneer ’n werkgewer daarop kan
 aandring dat ’n werknemer mediese
 behandeling moet ondergaan nie – insluitend
 om ingeënt te word. 



Die regsposisie ten opsigte van verpligte inenting is: 

● As ’n werkgewer nie ’n werknemer in die werkplek toelaat nie omdat hy of sy
 nie die inenting gekry het nie, kan dit werknemers dwing om die inenting te
 kry, wat die vrywillige aard van toestemming ondermyn. 

● Die weiering dat ’n persoon werk toe kom, kan egter afhang van wat kan
 gebeur as die werknemer nie ingeënt is nie.  

Die moontlikhede sluit in: 

● Indien die werknemer oor ’n afstand werk, moet die werknemer besluit of hy
 of sy die inenting wil kry.  

● Indien die werknemer oor ’n afstand werk, moet die werknemer besluit of hy
 of sy die inenting wil kry of nie.  

● As ’n werknemer egter by die werkplek moet wees om sy of haar werk te
 doen, en die werkgewer se beleid maak dit ’n vereiste om die inenting te kry
 om sy of haar werk te behou (in die huidige formaat of hoegenaamd), kan dit
 die beginsel verbreek dat toestemming vrywillig gegee moet word. 

’n Werkgewer kan vereis dat werknemers ingeënt moet word as: 

● Die gebrek aan die inenting ’n ernstige risiko vir openbare gesondheid kan
 inhou. 

● Dit kan die geval wees as die werkplek groot groepe werknemers in ’n enkele
 ruimte het (byvoorbeeld inbelsentrums, myne en fabrieke).  

● Daar ’n groter risiko van oordrag tussen werknemers is.  

● Daar ’n risiko is dat infeksies van die werkplek na gemeenskappe kan versprei.  

● Openbaregesondheidsrisiko’s kan ook veroorsaak word in werkplekke waar
 talle mense bedien word of geraak kan word.  
 
● Dit kan winkels, hospitale en voedselvervaardigingsbedrywighede insluit. 

Volgens Bowmans se mening: 

Bowmans se mening

Die nasionale Wet op Gesondheid en Covid-19-inenting 
(Bowmans se mening)

Ingevolge die nasionale Wet op Gesondheid mag 
toestemming vir mediese behandeling in sekere gevalle en 
onder sekere omstandighede nie vereis word nie. 
Dit sluit in: 
● Wanneer ’n wet of hofbevel toelaat dat ’n 
 gesondheidsdiens verskaf mag word; 
 of 
 Waar die versuim om ’n persoon (of groep mense) te
 behandel, tot ’n ernstige risiko vir openbare gesondheid sal
 lei. 
At this stage, the Minister of Health has indicated that 
the COVID-19 vaccine will not be obligatory and there is 
accordingly currently no law which requires persons 
to be vaccinated.

As ’n werkplek nie ’n groot risiko vir openbare gesondheid 
inhou nie, kan:  

● Maatreëls vir fisieke distansiëring, die dra van maskers en
 ontsmetting getref word. 

● ’n Werkgewer wat ingevolge die Wet op
 Beroepsgesondheid en Veiligheid (OHSA) werk deur
 Covid-19-voorsorg- en veiligheidsmaatreëls te tref in
 kantooromgewings waar daar min kontak met die publiek
 of medewerkers is, nie sy van werknemers vereis om
 ingeënt te word nie.      
● Onder hierdie omstandighede sal die uitsondering ten
 opsigte van die ernstige risiko vir openbare gesondheid in
 die nasionale Wet op Gesondheid nie van toepassing wees
 nie. 


