Document with Plexi Screen possibilities
U vind in bijlage een document dat “verschillende systemen opsomt over mogelijke plexischermen in de
apotheek” om te pogen enige vorm van bijkomende protectie aan te bieden aan apothekers, hun personeel
en hun patiënten.
APB & OPHACO vragen u om te bekijken of dit vanuit de lokale beroepsverenigingen en/of
apotheekgroepen wenst te organiseren voor de lokale apothekers om hen te kunnen helpen bij bestellingen
en leveringen.
We doen geen uitspraken over de kwaliteit van de opties noch de beschermingsgaranties tegen Corona. Het
is enkel een oplijsting.
We herinneren u daarvoor in de eerste plaats ook aan de andere veiligheidsmaatregelen die we uitbrengen.
We gaan dit niet federaal coördineren.
Het is dan ook geen verplichting, maar een mogelijkheid om apothekers verder te helpen.
Daarnaast publiceren we deze mogelijkheden en pistes voor plexi-schermen ook nog eens op de publieke
dedicated pagina over Corona. Apothekers kunnen dus ook zelf rechtstreeks deze pistes onderzoeken en
hun eigen beslissing hierin nemen.
Vragen over Corona? Raadpleeg onze publieke webpagina aub.
https://www.apb.be/nl/corp/Pages/FAQ.aspx
Dank voor uw samenwerking en inzet in het belang van de volksgezondheid en draag zorg voor u zelf en uw
naasten.

Vous trouverez en annexe un document qui énumère des différents « systèmes de plexi screens possibles
en pharmacie » afin d’essayer d’offrir une certaine forme de protection supplémentaire à vos pharmaciens,
leur personnel et leur patients.
L’APB et OPHACO vous suggèrent d’examiner et le cas échéant de vous organiser au niveau des unions
locales et/ou les groupes de pharmacies afin aider les pharmaciens localement au niveau des
commandes/approvisionnements éventuels.
Nous nous exprimons pas sur la qualité des options ni sur les garanties de protection contre le Corona. C’est
une énumération.
Rappeler d’abord de respecter les autres mesures de sécurités qu’on édite !
On ne va pas coordonner ceci au niveau fédéral.
Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une option afin d’aider vos pharmaciens.
Nous allons également publier ces possibilités des pistes d’écrans plexi sur notre site web publique sur le
Corona.
Les pharmaciens peuvent donc également eux-mêmes examiner ces pistes et prendre leurs décisions à ce
niveau.
Question sur le Corona? Consultez notre page web publique svp.
https://www.apb.be/fr/corp/Pages/FAQ.aspx
Merci pour vos efforts pour la santé publique.
Nous vous remercions pour votre collaboration et investissement pour la santé publique et prenez soin de
vous et de vos proches.

Rationale:

(Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19),
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1eng.pdf )

Selfmade by :
•

Pharmacists/Local carpenter/others :

•

« Commune/Gemeente » :

Certaines communes et leurs services de travaux, peuvent vous aider. N’hésitez pas à les contactez svp !
Les exemples de communes qui ont aidésleurs pharmacies locales sont nombreux.
Bepaalde gemeentes en hun diensten publieke werken, kunnen u hierbij ook helpen. Aarzel niet om hen
te contacteren ! Er zijn talrijke voorbeelden van gemeenten die de apothekers geholpen hebben.

• Unions professionnelles / Beroepsverenigingen
“Er waren 3 initiatieven:
https://www.kava.be/toonbankschermen
http://www.klav.be/klavinfo/nl/event/909
https://www.kovag.be/index.php?page=232&detail=4516&e37a0984b8b33b022db913b7841197958f329df
a=cdpdaqhcq4tciag534blo4lv62

Ik denk dat enkel de aankoop via KOVAG nog mogelijk is.”

Other Commercial Offerings
Homarium Pittem

Retail Office
From: Axel Michiels <axel@retailoffice.be>
Sent: dinsdag 17 maart 2020 15:47
Cc: Axel Michiels <axel@retailoffice.be>
Subject: RE: corona protectie- scherm
Geachte , naar aanleiding van een veelvuldige vraag naar andere formaten kunnen wij de
zelfde schermen ook aanbieden in kleinere formaten zoals
80cm op 80 cm voor 155 €
60cm op 80 cm voor 145 €
Indien jullie vandaag nog bestellen zijn jullie schermen ten laatste tegen zaterdag bij jullie in de apotheken
Bedankt voor uw snelle reactie
Mvg
Axel Michiels

Van: Axel Michiels
Verzonden: maandag 16 maart 2020 21:29
CC: 'axel.michiels@retailoffice.be' <axel.michiels@retailoffice.be>
Onderwerp: corona protectie- scherm
Geachte heer, mevrouw,
Gezien de huidige Corona-crisis kan ik mij voorstellen dat het in de meeste apotheken heel druk is,
maar dat het tegelijkertijd ook niet evident is voor zowel de medewerkers als de klanten om op een
veilige manier hiermee om te gaan.
Wij hebben bij een van onze partners een oplossing gezien die volgens mij voor jullie heel
interessant kan zijn; een scherm in doorzichtig acrylaat (plexi) om eenvoudig op de toog te
plaatsen voor bescherming van zowel klant als apotheker.
Dit scherm kan uiteraard van een bericht of merknaam voorzien worden zoals een logo en/of
een tekst, zie bijlage voor een foto.
Zij hebben daarnaast ook opvallende vloerstickers bedacht van circa 50 cm diameter die kunnen
gekleefd worden om mensen te laten zien hoe ze een veilige afstand kunnen houden tot elkaar, dit
is iets dat volgens mij ook voor jullie heel interessant kan zijn.
“De fabrikant gaf ons deze richtprijzen excl. BTW door:
Het scherm: +/- 190€ per stuk – 90 x 110 cm
Gepersonaliseerde aanduiding: +/- 15 € per stuk
De vloerstickers: +/- 20€ per stuk – diameter 50 cm – zelf te kleven
De levering: +/- 25€ per locatie”

Indien u interesse heeft in deze oplossingen mag u onmiddellijk contact opnemen
(contactgegevens onderstaand) en kunnen we samen kijken op welke manier deze producten
kunnen besteld worden en vooral zo snel mogelijk bij u ter plaatse geraken.
Met vriendelijke groeten,

Vigotec
From: Rick De Visscher <rick.devisscher@vigotec.be>
Sent: Tuesday, March 17, 2020 1:07 PM
Subject: Covid19 Spatschermen te bescherming toonbankmedewerkers
Geachte heer,
Zoals net telefonisch besproken, stuur ik u meer informatie omtrent onze spatschermen, die momenteel in
de media ook verschijnen.
Vigotec Engineered Plastics specialiseert al langer in maatwerk afschermkappen voor voedingsindustrie, om
contaminatie van voedingswaren door omgevingsfactoren te voorkomen.
In deze Covid-tijden, kunnen deze schermen echter ook ingezet worden om bedrijven waarvan hun
medewerkers via toonbank contact hebben met klanten, toe te laten dit in beschermde omstandigheden
verder te zetten. Apoheken zijn natuurlijk een belangrijke doelgroep.
-

Materiaal: onbreekbare plexi doorzichtig, slagvast en levensmiddelen geschikt; in bijlage een foto
(wel in andere afmetingen dan onze standaard die we aanbieden).
80 cm breed met 20 cm diepe rijranden, 60cm hoog; we hebben dit beperkt gehouden zodat 1
oplossing voor veel toepassing kan werken;
Algemeen contactadres: engineeredplastics@vigotec.be;
Recycleerbaar achteraf, indien klanten dit post-corona niet meer nodig hebben, kan dit
teruggestuurd worden naar Vigotec; wij laten dat recycleren voor hergebruik
Prijs/stuk: €75 ex BTW

Neemt u gerust contact op met mij mocht dit interessant zijn of indien er vragen/opmerkingen zijn!

Epic Space
Mijn naam is Joachim Vandenbussche en ben zaakvoerder van een interieurbedrijf "Epic Space". Via samen
werking met een ander bedrijf bouwen wij ook standen en tijdelijke opstellingen. Hierdoor is er bij ons het idee
gegroeid om te kunnen helpen met de strijd tegen het Corona Virus.
Wij kunnen dankzij onze systeembouw scheidingswanden leveren en plaatsen om social distance te garanderen.
deze wanden zijn snel geplaast en kunnen bovendien snel gereinigd worden. Dit bvb in apotheken, wachtzalen,
praktijkruimtes.
Mocht u hieromtrent verder vragen of interesse hebben kan u mij ten alle tijden bereiken op mijn mobiel nr.
0473/95.36.59
We helpen graag.

Met vriendelijke groeten,
joachim Vandenbussche
Senior Space Designer

CARPRO
leen@carpro.be

Eurexcon
From: Danny Polley <danny.polley@eurexcon.eu>
Geachte, / Madame, Monsieur,
We helpen graag zo snel als mogelijk uw leden te beschermen tegen infectie: / Aussi vite que possible, nous
aidons à protéger vos membres contre l’infection:
Bescherming tegen patiënten/mensen - Makkelijk schoon te maken - Echt glas - Kan onmiddellijk worden
gebruikt
Protection contre les patients/personnes - Nettoyage facile - Verre véritable - Peut être utilisé directement
Beschikbaarheid (alle hieronder opgegeven maten zijn in cm): / Disponibilité (toutes les dimensions cidessous sont en cm):
Bestelnummer

No. de
commande

Breedte

Largeur

Hoogte

Hauteur

Bodemplaat

Bodemplaat

Doorgeefluik

Breedte

Diepte

Breedte x
Hoogte

Plaque de
base

Plaque de
base

Trappe

Largeur

Profondeur

Largeur x
Hauteur

Prijs/st
(€)
netto
en af
fabriek

Aantal

Prix/c
(€) net
et
départ
usine

Nombre

5080

50,0

80,0

50,0

35,0

30,00 x 10,0

346,00

5090

50,0

90,0

50,0

35,0

30,00 x 10,0

350,00

5095

50,0

95,0

50,0

35,0

30,00 x 10,0

362,50

6080

60,0

80,0

60,0

35,0

30,00 x 10,0

346,00

6090

60,0

90,0

60,0

35,0

30,00 x 10,0

350,00

6095

60,0

95,0

60,0

35,0

30,00 x 10,0

362,50

7080

70,0

80,0

70,0

35,0

30,00 x 10,0

365,50

7090

70,0

90,0

70,0

35,0

30,00 x 10,0

375,50

7095

70,0

95,0

70,0

35,0

30,00 x 10,0

385,50

Spec. afmeting
Dim. spéciale
Verwachte levertijd : 5 werkdagen voor de afmetingen uit bovenstaande tabel. / Délai de livraison attendu :
5 jours ouvrables pour les dimensions du tableau ci-dessus.

Leveringskost België : € 85,00/stuk voor de afmetingen uit bovenstaande tabel. / Frais de livraison Belgique
: € 85,00/pc pour les dimensions du tableau ci-dessus.

Bestellen kan eenvoudig door
•
•
•
•

reply van deze mail
aantal invullen
opgave facturatie-adres
opgave leveringsadres

Vous pouvez facilement commander en
répondant ce mail
remplissant le nombre souhaité
fournissant votre adresse de facturation
fournissant l’adresse de livraison

Speciale afmetingen op aanvraag. / Dimensions spéciales sur demande.

Met vriendelijke groeten / Bien à vous / Mit freundlichen Grüssen / Best Regards,

Danny POLLEY, Managing Director
 EUREXCON bvba, Residentie Porto Fino, Westkaai 13, B-8900 IEPER
 + 32 475 44 18 57
 + 32 57 36 09 92
danny.polley@eurexcon.eu

EUREXCON is a multi-faceted consultancy agency, specialized in glass and the recycling of glass and plastics,
… all over Europe and beyond … EUREXCON brings you excellent concepts by exclusive contractors.
Our mission is to exceed customer expectations by providing excellence through performance, quality and
service.

The European privacy legislation applies since 25 May 2018.
We inform you that you are included in our database and that we only use your data in the context of our
(commercial) relationship.
You can find more information on our website.

