
BELGIE – situace s ohledem na COVID-19 
 
Belgie: opatření proti šíření Coronaviru 
 
Rozhodnutím Rady národní bezpečnosti se Belgie uzavírá od poledne 18. března do 5. dubna. 
 
Tato situace zahrnuje následující opatření: 
Aby se zabránilo maximálnímu kontaktu mimo blízkou rodinu, jsou občané povinni zůstat 
doma, kromě: 
- cesty do práce 
- základní cesty, jako je návštěva obchodu s potravinami, lékař, lékárna, pošta, banka atd. 
- pomáhat lidem, kteří to potřebují 
- tankování 
- v případě nouze 
- v souvislosti s pohybem dětí v rodinách v náhradní / kombinované péči 
 
Shromažďování se zakazuje. 
 
Společnosti/podniky – bez ohledu na jejich velikost – jsou povinny organizovat práci na dálku 
pro jakoukoli funkci, pokud je to možné bez výjimky. 
Podniky musí organizovat práci z domova pro všechny funkce, pokud je to možné.  
Společnosti, které tak nemohou učinit, budou muset na pracovišti zavést sociální distanční 
opatření. Pokud není možné tyto závazky splnit, společnosti se budou muset uzavřít.  
Společnosti, které nemohou dodržovat tato pravidla, budou čelit vysokým pokutám. Tato 
opatření se nevztahují na klíčová odvětví. 
 
Na úrovni maloobchodu: Obchody s potravinami, lékárny, knihkupectví a obchody s domácími 
zvířaty zůstávají otevřeny. 
 
Veřejná doprava musí být organizována tak, aby bylo možné zaručit sociální distancování. 
 
Pokud do není nutné je cestování mimo Belgii zakázáno. 
 
Policie je odpovědná za přísné vymáhání tohoto omezení. 
 
Jaké jsou důsledky pro pracovníky? 
V důsledku ohniska nákazy Coronaviru jsou někteří pracovníci dočasně nezaměstnaní kvůli 
„vyšší moci“ nebo z „ekonomických důvodů“. V tomto případě nemohou jít do práce, ale jejich 
ztráta příjmu je částečně kompenzována dávkou v nezaměstnanosti (chomage partiel) ve výši 
70% jejich platu. Na tuto výhodu mají nárok jak dělníci, tak THP. 
 
Odborové svazy nadále požadují přísnější opatření na ochranu zdraví zaměstnanců a na 
zajištění maximálního příjmu. 
Odborové svazy v průmyslových odvětvích jsou velmi znepokojeny. Problém zdraví má 
přednost a umožňuje dočasnou nezaměstnanost všem pracovníkům. 
Sociální volby naplánované na květen 2020 jsou dočasně odloženy. Budou pokračovat na 
podzim. 


