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1. Kan ek werknemers verplig om hul jaarlikse verlof te neem
tydens die inperking?
Ja, 'n werkgewer mag bepaal wanneer jaarlikse verlof geneem moet word. Indien die dienskontrak
egter stipuleer wanneer werknemers hul jaarlikse verlof moet neem, word van werkgewers vereis om
verlof toe te staan in ooreenstemming met die kontraktuele bepaling. In hierdie omstandighede word
voorgestel dat werkgewers en werknemers die kontraktuele bepaling heronderhandel om voorsiening
te maak dat verlof gedurende hierdie tyd geneem kan word.
(Bron: Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Artikel 20 en Cliffe Dekker Hofmeyr COVID-19 Survival Guide)

2. Word ek toegelaat om die plaashek te sluit in 'n poging om
beweging te beperk en so die verspreiding van die Covid-19-virus
te stop?
Vir die duur van die inperking, is elke persoon beperk tot sy/haar woonplek, tensy streng vir die doel
om 'n noodsaaklike diens te verrig, 'n noodsaaklike produk of diens te bekom (kliek hier vir 'n volledige
lys noodsaaklike goedere en dienste), om 'n maatskaplike toelaag af te haal, of om nood,
lewensreddende of chroniese mediese sorg te kry. Indien die sluiting van die plaashek daartoe sou lei
dat werknemers nie die bogenoemde goedere en dienste kan bekom nie, sal dit raadsaam/wys wees
om nie die hek te sluit nie. Dit word aanbeveel dat werknemers eers bewus gemaak moet word van die
gevaar van Covid-19 en hoe dit versprei – veral deur die beweging van mense. Tweedens, dat
werknemers maklike toegang moet hê tot die persoon/persone wat die hek beheer, sou die behoefte
ontstaan om noodsaaklike goedere of dienste te bekom en die hek wel gesluit is.
(Bron: Regeringsregulasie. 43168 van 26 Maart 2020 en soos gewysig deur Regerengsregulasie 43199
van 02 April 2020.

3. Ek moet personeel vervoer tydens die inperking. Is daar enige
regulasies wat ek moet volg?
Ja, personeel mag vervoer word, mits die volgende behoeftes nagekom word:
1. Nie meer as 60% van die kapasiteit van die voertuie mag oorskry word nie;
2. Die higiëniese toestande en die beperking van blootstelling aan persone met Covid-19 moet streng
nagekom word;

3. Werknemers moet in besit wees van 'n permit wat aandui dat hulle deel is van die noodsaaklike
dienste;
4. Alle bestuurders moet maskers dra.
(Bron: Wes-Kaap Departement van Landbou V&A Covid-19 in Landbou)

4. Is daar enige finansiële bystand, as werknemers verminderde ure
werk as gevolg van die Covid-19-virus?
Werkgewers kan, namens werknemers, eis van die Werkloosheidsversekeringsfonds indien
werknemers verminderde ure moet werk of die bedrywighede (die plaas) moet sluit weens die
inperking. Die werkgewer moet egter die volgende dokumente elektronies indien: UI2.1-aansoekvorm,
die UI19 en UI2.7 wat voltooi moet word deur die werkgewer, UI2.8 (bankbesonderhede voltooi deur
die bank), alternatiewelik kan 'n bankstaat of bankverifiëringsbrief ingedien word in plaas van die
UI2.8, voorts 'n brief van die werkgewer wat die besigheidsluiting of werknemer se tydelike aflegging
weens Covid-19 bevestig, en afskrif van die werknemer se ID-dokument (alle vorms beskikbaar op ons
webblad). As die werkgewer 'n sekere bedrag van die werknemer se salaris betaal, sal die voordeel
verminder word tot die verskil tussen die voordeelvlak en die hoeveelheid ontvang as inkomste. .

5. Wat is my verpligtinge teenoor my werknemers ten opsigte van
hul gesondheid en veiligheid tydens die inperkingsperiode?
Die Wet op Beroepsgesondheid en -Veiligheid 85 van 1993 (WBGV), vereis dat 'n werkgewer stelsels in
plek sit om potensiële bedreigings vir die gesondheid en veiligheid van werkers, te vermy en daarop te
reageer. Volgens WBGV moet Besighede 'n veilige en gesonde werksomgewing verskaf vir
werknemers, en moet voldoende stappe neem en effektiewe maatreëls instel om siektes wat
voortspruit uit, verband hou met of plaasvind in die verloop van werk te bestry deur, sover dit prakties
moontlik is, die oorsake van gevare inherent tot die werksomgewing te minimaliseer.
Wat dit beteken in ons huidige konteks is dat alle besighede moet verseker dat hulle die nodige
maatreëls in werking stel om minimum blootstelling aan die koronavirus te verseker gedurende hierdie
tyd. Soos alle ander veiligheidsmaatreëls, moet hierdie Covid-19-beskermingsmaatreëls aan alle
personeel gekommunikeer word. Hierdie maatreëls kan die volgende insluit:
1. 'n Verbod op hande skud of fisiese kontak;
2. 'n Beperking op vergaderings of personeelbyeenkomste, veral in klein, beknopte ruimtes waar
sosiale/fisiese distansiëring nie moontlik is nie;
3. Voldoende voorraad van handsaniteerder; of
4. Die geskikte gebruik van PBT/PPE;*
* Let asseblief daarop dat die minister van indiensneming en arbeid op 17 Maart 2020 'n beroep op
werkgewers gedoen het om 'n gesondheid- en veiligheidsrisiko-assessering uit te voer in konsultasie met hul
werknemers, en terselfdertyd ook te verseker dat maatreëls in plek gestel word om 'n gesonde werkplek te

verseker in terme van hul gesondheid- en veiligheidsverpligtinge soos die voorsiening van die nodige
beskermende toerusting en om stelstels in plek te sit om die uitbraak te hanteer, asook alle versagtende
maatreëls wat in werking gestel moet word tot die uitbraak onder beheer gebring is.

(Bron Cliffe Dekker Hofmeyr COVID-19 Survival Guide)

6. Kan ek uitsettings doen tydens hierdie Covid-19-pandemie?
Nee, alle uitsettings is opgeskort vir die duur van die inperking.
1. Die balju sal nie enige uitsettings uitvoer tydens die inperkingsperiode nie
2. Die howe sal nie enige nuwe uitsettingsaansoeke uitreik tydens die inperkingsperiode nie
3. Die howe sal alle uitsettingsaansoeke uitstel wat aangehoor sou word tydens die inperking,
tot 'n datum na die inperking
4. Geen lid van die publiek sal toegelaat word in die hof nie – slegs regspraktisyns, die partye in
die saak, voorsittende beampte en hofpersoneel
5. Regspraktisyns kan steeds hof toe gaan om dokumente in te dien in bestaande sake maar slegs
indien nodig
6. Die howe sal slegs dringende aansoeke, borgtogaansoeke en appèlle of sake wat verband hou
met oortredings van vryheid, huishoudelike geweld, onderhoud en ander sake wat verband
hou met kinders aanhoor.
(Bron: GNR.440 van 31 Maart 2020)
Ons doen 'n beroep op produsente om die regte ding te doen tydens hierdie uitdagende tye en om in
die beste belang op te tree van elke familie wat tans op landbougrond woon, hetsy met of sonder
toestemming. Elke man, vrou, kind, bejaardes en siekes is steeds in 'n kwesbare posisie op die oomblik.
Enige hervestigings, ongemagtige beweging vir redes wat nie as noodsaaklik geag word nie, of
verskuiwings van plaasbewoners, sal slegs hierdie families se risiko vergroot om die virus op te doen of
oor te dra. Dit is nou die tyd om die eties en moreel korrekte ding te doen.
Indien jy enige verdere vrae het, moet asseblief nie huiwer om ons kantoor te kontak op 063 766 6548
via die WIETA Whatsapp hulplyn of alternatiewelik per epos na earl@wieta.org.za of
amelia@wieta.org.za.

