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De huidige maatregelen en aanbevelingen gaan in vanaf 08.03.2022. Zij vervangen alle eerder
uitgevaardigde maatregelen en gelden tot nader bericht, doch kunnen te allen tijde aangepast en/of
verlengd worden zo de concrete omstandigheden daartoe noodzaken.
Rekening houdend met het K.B. van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van
bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken (B.S.
29.10.2021), zoals laatst gewijzigd bij K.B. van 5 maart 2022 (B.S. 05.03.2022), gelden voor de
Ondernemingsrechtbank Gent de volgende maatregelen:
-

indien de klimatologische en materiële omstandigheden het toelaten, worden de lokalen van
de rechtbank op constante basis geventileerd. Indien voormelde omstandigheden een
constante ventilatie niet toelaten, worden de lokalen op regelmatige basis geventileerd;

-

vooraleer het gebouw, de zittingszaal of griffie te betreden, dient men de handen te
ontsmetten;

-

alle medewerkers van de rechtbank ontsmetten op regelmatige tijdstippen de handen;

-

de voorzitter van de kamer bepaalt de nodige en nuttige maatregelen die gelden in de
zittingszaal tijdens de duur van de zitting (afstand, mondmasker, …);

-

de richtlijnen van de gebouwenbeheerder, de voorzitter van de kamer of de zaalwachter
dienen stipt opgevolgd te worden;

Onverminderd het voorgaande, formuleert het Dircom hierbij volgende aanbevelingen, rekening
houdend met de door de FOD Werk bepaalde ‘waakzaamheidsfase’:
-

iedereen, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die zich in de publieke delen van het gerechtsgebouw
ter beschikking van de ondernemingsrechtbank, verplaatst, draagt bij voorkeur een
mondmasker dat de neus en de mond volledig bedekt. De publieke delen betreffen o.m. de
zittingszalen, het publiek toegankelijk gedeelte van de griffie en haar gangen;

-

op elke plaats neemt men zoveel mogelijk de onderlinge veiligheidsafstand (1,5 tot 2 m.) in
acht;

-

men draagt op elke plaats een mondmasker wanneer de onderlinge veiligheidsafstand niet
kan worden bewaard
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-

iedereen neemt de regels voor basishygiëne in acht, o.m. regelmatig handen wassen, mond
en neus bedekken bij het niezen, zakdoekjes veilig wegwerpen, thuis blijven als je ziek bent,
….

Gent, 08.03.2022.
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