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WERKNEMERS UIT CRUCIALE & ESSENTIËLE SECTOREN BESMET
MET COVID-19 ERKEND INZAKE BEROEPSZIEKTEN
NIEUWSBRIEF VAN FEDRIS

Erkenning gedurende
periode van de lockdown

Fedris breidt de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte uit naar werknemers uit de cruciale en essentiële sectoren
voor zover de werkomstandigheden of de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteiten het geregeld onmogelijk
maakten om een afstand van 1,5 meter te bewaren bij contact met andere personen tijdens de periode van de
lockdown.
Tot voor kort werd enkel zorgpersoneel dat besmet was met
COVID-19 erkend inzake beroepsziekten. Dankzij een beslissing
van de Ministerraad, kan ook het personeel dat tijdens de
lockdown werkzaam was in een aantal cruciale en essentiële
sectoren een beroep doen op Fedris voor een vergoeding. Deze
beslissing is vastgelegd in een koninklijk besluit dat in het
Belgisch Staatsblad verschenen is.
Voor de medewerkers uit deze sectoren moet aan 2 bijkomende
voorwaarden voldaan worden om erkend te kunnen worden:
Het SARS-CoV-2-virus moet opgelopen zijn tijdens de periode
van de afzondering (18 maart - 17 mei 2020). De ziekte wordt
vastgesteld tussen de 2 en 14 dagen na de blootstelling aan
het virus. In de praktijk betekent dit de vaststelling van de
ziekte of de eerste symptomen zich moet situeren tussen 20
maart en 31 mei 2020. Dit aan de hand van een betrouwbare
laboratoriumtest. In uitzonderlijke ernstige gevallen kan de
arts van Fedris de diagnose aanvaarden op basis van andere
bewijzen. Besmettingen die na deze data worden vastgesteld
komen niet in aanmerking voor vergoeding.
Enkel personen die wegens de aard van de uitgeoefende
beroepsactiviteiten niet konden telewerken en door hun
werkomstandigheden effectief in de onmogelijkheid waren
om 1,5 m afstand te bewaren ten opzichte van anderen
komen in aanmerking.
Wie erkend wordt, zal vergoed worden voor de gemaakte
medische kosten, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en
eventueel overlijden.
.

Het is van het grootste belang dat aanvragen zo snel mogelijk
ingediend
worden,
want
de
toekenning
van
de
terugbetaling van de medische kosten kan hoogstens 120
dagen voor de datum van aanvraag (= ontvangst van de
aanvraag bij Fedris) ingaan. Als de bedrijfsarts de aangifte
indient voor de aanvraag, wordt de datum van de
anvraag vastgelegd op de datum van de aangifte.
Personeel uit onder meer volgende sectoren kan tijdelijk
erkend worden (onder code 1.404.04):
de voedingsdetailhandel (supermarkten, voedingswinkels,
enz.)
diensten van thuiszorg en seniorenhulp aan huis
instellingen die medische zorg, zorg, opvang en bijstand
verlenen aan ouderen en gehandicapten
kinderopvang
politie, civiele bescherming, reddingszones, justitie en
defensie
bedrijven actief in de schoonmaaksector
de afvalinzamelingssector
uitvaartcentra en crematoria
postdiensten
Een exhaustieve oplijsting van de essentiële en cruciale
sectoren, kan je terugvinden in de bijlage van het Ministerieel
besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Op de website van Fedris vind je meer informatie over hoe je een aanvraag kan indienen.

