Beste leden,
U kreeg deze update waarschijnlijk al rechtstreeks. Deze info zal continu blijven aangevuld worden
met verdere updates. Traxio is in rechtstreeks contact met de federale overheid (P. De Crem) om
jullie business verder te kunnen vrijwaren, vooral indien wij kunnen aantonen dat ze essentieel is in
de keten van activiteiten die vandaag als prioriteit worden beschouwd. Wij nemen jullie
opmerkingen dus mee.
Inmiddels, om naar de buitenwereld (en mogelijke controles) aan te tonen dat u de maatregelen in
acht neemt, kan u – indien u beschikt over een “publieke” deur waar klanten tot nu toe kwamen
aankloppen – deze sluiten en voorzien van een affiche met telefoonnummer voor contactopname
(met verwijzing naar de maatregelen). Denk ook aan onze Q&A die steeds worden aangevuld met
sociale en juridische situaties waarmee jullie worden geconfronteerd. https://www.traxio.be/nl/
Hieronder de grote krachtlijnen van de maatregelen:
----------------------------Chers membres,
Vous avez vraisemblablement reçu cette info en directe, qui sera mise à jour de façon régulière au
gré des avancées.
Traxio est en contact direct avec le gouvernement fédéral (P. De Crem) afin de sauvegarder vos
activités. Nous essayons au mieux de le conscientiser de votre apport dans la chaine d’activités
considérées comme essentielles. Vos réactions sont toutes transmises.
Dans l’immédiat (afin de démontrer au grand public et aux possibles instances de contrôles votre
respect des mesures imposées), si vous disposez d’une porte « publique », où des clients sont
susceptibles d’entrer, veuillez la fermer et y apposer une affiche leur indiquant un numéro de
contact. Pensez à consulter notre Q&R, complétés en permanence d’info sociales et juridiques.
https://www.traxio.be/fr/
Ci-dessous les grands axes :

Klik hier indien u problemen heeft om de mail te bekijken.

Corona: update 2020-03-18
Beste lid,

Vanaf 12u00 vandaag (18 maart 2020), moeten alle inrichtingen die publiek ontvangen en
niet essentieel zijn voor het leven van het land, sluiten tot en met 5 april 2020. De
algemene regel is dat handelszaken en winkels verplicht moeten sluiten, behalve in
essentiële sectoren zoals voeding, banken en apotheken.

Dit betekent niet dat onze economische activiteit verplicht moet stoppen: onze bedrijven
mogen verder werken, weliswaar achter gesloten deuren (dus geen klanten ontvangen –
ook niet op afspraak), op voorwaarde dat er 1,5 m afstand behouden blijft.
Er zijn ook uitzonderingen op de regel dat alle handelszaken verplicht moeten sluiten, zijnde:
handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de
bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.
Voor TRAXIO betekent dit meer concreet dat de volgende handelszaken mogen open
blijven:
•
•
•

de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen,
de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij;
de dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen (112 - Paritair Comité
voor het garagebedrijf : activiteiten worden dus beperkt tot dringende takeldiensten
en dringende hersteldiensten)
de tankstations en de leveranciers van brandstoffen

De bedienden (APCB 200) van ondernemingen die behoren tot het PC 112 kunnen voor de
bovenstaande activiteiten ook aan het werk blijven. Hetzelfde is geldig voor de bedienden
zelfstandige kleinhandel (PC 201) en die enkel voeding verkopen in de shop van een
tankstation.
Opgelet: provinciale gouverneurs en lokale burgemeesters kunnen steeds verder gaan in
het opleggen van regels.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te
respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon.
Wij

blijven

u

op

de

hoogte

houden

van

de

verdere

ontwikkelingen.

TRAXIO blijft uiteraard ter beschikking indien u verdere vragen zou hebben. Ook blijven wij
verduidelijkingen vragen aan de overheid en uw belangen in deze moeilijke tijden
beschermen.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Van Bastelaere
CEO TRAXIO
pieter.vanbastelaere@traxio.be

Klik hier om uit te schrijven of uw voorkeuren aan te passen.

