Nieuwsbrief Patrokov corona

Naar aanleiding van de coronamaatregelen wil Patrokov uw aandacht op een aantal zaken
vestigen.

Attesten blijven indienen, ook bij ziekte tijdens tijdelijke werkloosheid
Als werkgever betaalt u geen gewaarborgd loon op dagen dat er tijdelijke werkloosheid overmacht is
voorzien. Wij raden tóch aan om deze medische attesten naar ons te mailen.
Als de werknemer in twijfel trekt dat u tijdelijke werkloosheid had voorzien en u kan dit niet
voldoende bewijzen dan riskeert u toch het gewaarborgd loon te moeten betalen. Heeft u in dit geval
het medisch attest niet tijdig aan ons bezorgd, dan kunnen wij u het gewaarborgd loon niet
terugbetalen.
Wij raden daarom aan om ons altijd het medisch attest te bezorgen, ook wanneer u niet zeker bent
dat u het gewaarborgd loon zal betalen.

Medische controles
De coronamaatregelen maken een fysiek onderzoek door de controleartsen bij een medewerker
thuis en in het dokterskabinet onmogelijk. Daarom worden er geen fysieke controles meer
uitgevoerd. Men is volledig overgeschakeld op telefonisch contact eventueel aangevuld met een
videoconsult. Daarom hebben we het gsm-nummer en mailadres van de medewerker in kwestie
nodig, en indien gekend, ook naam en telefoonnummer van behandelende arts (in het kader van
contactname).
In welke gevallen biedt een tele- of videoconsult meerwaarde?
•
Wanneer u signalen heeft dat de werknemer profylactisch thuis blijft of waarbij vooral de
angst om besmet te worden de reden voor het attest is. In geval van angst kunnen wij de werknemer
adviezen geven of verwijzen naar de arbeidsarts voor bijkomende hulpverlening.
•

Verlenging van de arbeidsongeschiktheidsperiode.

•
Het verhogen van de verzuimdrempel: door het uitvoeren van de telefonische contacten
ervaren de medewerkers dat er toch nog steeds toezicht wordt gehouden op de
arbeidsongeschiktheid.
•

Het beoordelen van een aanvraag voor verminderde prestatie.

Leveren deze telefonische of videoconsultaties ook resultaat op?
Uit de activiteiten van de afgelopen weken blijkt dat de controledienst in gemiddeld 10-15% een
terugkeer op het werk heeft kunnen bewerkstelligen. Er wordt bijkomend contact gelegd met de
behandelende arts, waardoor ze ook deze kunnen sensibiliseren/overtuigen om geen
‘welwillendheidsattesten’ te schrijven.

Doorsturen van de medische attesten
Gelieve per medisch attest één mail te sturen en niet de medische attesten van verschillende
werknemers of periodes te bundelen in één mail.
Een begeleidingsformulier is niet verplicht maar gelieve steeds ondernemingsnummer, naam
werknemer en ziekteperiode te vermelden in uw mail.

Bevestigingsmails
Onze medewerkers werken tijdens de opgelegde coronamaatregelen voornamelijk van thuis. Daarom
kunnen de automatische bevestigingsmails niet dagelijks verstuurd worden. Wij proberen deze
wekelijks uit te sturen.

U kent Patrokov niet?
Dat is heel jammer want wij betalen u het bruto gewaarborgd loon terug aan 94,81% in geval van
ziekte van uw arbeiders. U hoeft ons enkel het medisch attest binnen de 5 werkdagen te bezorgen.
De aansluiting en terugbetalingen zijn kosteloos, de werking wordt gefinancierd met patronale
bijdragen die ieder bouwbedrijf met minder dan 20 werknemers betaalt. Neem gerust een kijkje op
www.patrokov.be of neem contact op met ons.

