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Paramaribo, maandag 19 oktober 2020 

 

 

Aan:  het Bestuur van de universiteit van Suriname 

 t.a.v. dhr. E. Jagdew - voorzitter 

 

Betreft: Veilige herstart werkzaamheden UvS 

 

 

Geachte voorzitter, 

Het bestuur van de WFU heeft met haar daarvoor in aanmerking komende geledingen, 

heden 19 oktober 2020, de werksituatie op de universiteit van Suriname en haar 

instituten geëvalueerd. 

Het federatiebestuur heeft daarbij verslag gedaan van de (frequente) gedachtewisseling 

onderling en met het bestuur van de universiteit.  

 

Aan de hand van deze beraadslagingen is besloten: 

I. Het beraad dat donderdag 15 oktober 2020 is ingegaan, voort te zetten met dien 

verstande dat leden/medewerkers op afdelingen bij wiens werkkring verbeterde 

preventieve en effectieve voorzieningen zijn getroffen, mogen oordelen over al 

dan net bezoeken van de werkplek. 

II. Medewerkers die van mening zijn dat er geen adequate of helemaal geen 

voorzieningen getroffen zijn die hun medische conditie/veiligheid garanderen, 

die hoeven het risico niet te nemen om op de werkplek te verschijnen. 

III. Medewerkers kunnen uit solidariteit met de hierboven genoemde groepen 

collega’s een standpunt in uitvoering brengen. 

IV. Indien bepaalde werkzaamheden zeer noodzakelijk of dringend zijn, kan 

hiervoor in afstemming via de directie om dispensatie worden gevraagd bij de 

bond. 

 

Intussen wordt verwacht dat voor de normalisatie van de situatie de leiding van de 

universiteit erop toeziet dat alle afdelingshoofden de desbetreffende covid-19 

protocollen op een centraalpunt ter inzage ligt van alle medewerkers en dat er op 

regelmatige basis hierover fysiek overleg wordt gevoerd, waarbij de mogelijkheid 

bestaat tot aanpassing per werkkring. Indien de leiding besluit het werk van huis uit 

voort te zetten, geldt dat ook voor de medewerker. Hierdoor kan de inbreng van de 

medewerker worden ingevoegd. 

 

Alvast stellen de lid besturen van de WFU de volgende voorwaarden: 
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1. Zogenoemde controleposten, waarbij de temperatuur wordt gemeten en 

nadrukkelijke duidelijke ontsmettingsfaciliteiten aanwezig zijn. Bij voorkeur 

faciliteiten om de handen te wassen. Deze posten moeten worden bemand door 

een speciaal hiervoor geïnstrueerde medewerker. Voorbeeld locaties; ingang 

AdeKUS en haar gebouwen, ingang bij de instituten. In principe zullen onder 

andere bovengenoemde voorzieningen tegelijk voor alle locaties moeten gelden 

(integraal). 

2. De Protocollen dienen binnen 2 weken geëvalueerd en bijgesteld te worden. 

3. Alle medewerkers/studenten die in contact zijn gekomen met een covid-19 

besmette persoon, moeten in thuisquarantaine al dan niet op advies van BOG en 

worden gemonitord. De medewerkers die met beschermingsmiddelen hebben gewerkt 

maar niet in contact zijn geweest met de positieve, moeten hun klachten zelf monitoren 

volgens instructies van het BOG en bij klachten direct 178 of huisarts contacten. Indien 

medewerkers geen risico hebben gelopen, mogen ze met beschermingsmiddelen en 

inachtneming van de COVID-maatregelen doorwerken. a. Indien een medewerker 

onbeschermd contact heeft gehad met een positief geteste COVID-19 patiënt, moet deze in 

overleg met BOG gedurende door deze instantie aangegeven periode in quarantaine. Hetzij 

thuis of in een overheidsfaciliteit (protocol overheidsinstanties) 

4. Gebouwen waar een covid-19 besmette student/medewerker/bezoeker deze heeft 

bezocht, dienen onmiddellijk gesloten te worden om vervolgens ontsmet te 

worden door een gerenommeerd bedrijf/instantie in Suriname.  

5. Alle afdelingen dienen op basis van de werkdruk/capaciteit regelmatig door de 

werkgever voorzien te worden van adequate reinigingsmiddelen voor het 

reinigen/ontsmetten van de handen, voorwerpen en apparatuur. (geen palm) 

6. De setting en ventilatie van werkplekken van de universiteit en haar instituten 

moet serieus bekeken worden. 

7. De dienstvoertuigen dienen tijdig en geregeld gedesinfecteerd te worden.  

8. Voorzieningen van kwalitatieve mond/neuskappen vanuit de werkgever voor de 

werknemers. 

9. De WFU stelt wederom voor om een gemengde commissie te instaleren 

bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, medewerkers, studenten en de 

bond om protocollen inzake covid-19 op de AdeKUS steeds te evalueren en bij 

te stellen. Deze werkgroep zou eventueel ook belast kunnen worden met het 

monitoren van medewerkers/studenten en het gedeelte van de contact tracing. 

 

Op u wordt een beroep gedaan de besturen van de WFU en haar lidbonden heel snel uit 

te nodigen voor nadere formulering van gemeenschappelijke condities, waardoor de 

situatie op de werklocaties van de universiteit en haar instituten genormaliseerd kan 

worden. 
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Voor de goede orde wordt er alvast een afschrift van dit schrijven gestuurd naar de 

directeuren en besturen van respectieve instituten van de AdeKUS. 

 

Mede namens de besturen van de bonden de CWO, Bond TAPU en de BPMWI 

 

 

Het bestuur van de WFU, 

 

Namens deze, 

H. L. Blanker – voorzitter 

 

Voor deze, 

 
H. Verwey-Rozewijn – 2e secretaris 

 

 

 

cc. COL, besturen lidbonden WFU 

 

 

 

 

 

 

 


