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Omsendbrief: 0031/2021 

Vervaldatum: Na die aankondiging van Waarskuwingsvlak 1 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure en Direkteure 

 

Kort opsomming: Hierdie omsendbrief gee  ŉ uiteensetting van die proses wat deur 

kantoorgebaseerde personeel met ŉ komorbiditeit gevolg moet 

word. 

 

Onderwerp: Proses wat kantoorgebaseerde personeel met ŉ komorbiditeit moet volg 

(kantoorgebaseerde opvoeders en kantoorgebaseerde 

staatsdienspersoneel)  

 

1. Die toepaslike regulasies soos uitgereik deur die Departement van Samewerkende 

Regering en Tradisionele Sake dui aan dat ondernemings/departemente onder 

meer spesiale maatreëls moet implementeer vir werknemers met bestaande of 

geopenbaarde gesondheidsprobleme/komorbiditeite, of met enige toestand wat 

werknemers se risiko verhoog vir komplikasies, sou hulle COVID-19 opdoen. 

 

2. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement het die regulasies, sowel as leiding van die 

Nasionale Stigting vir Oordraagbare Siektes en die Departement van Gesondheid 

oor onderliggende mediese toestande/komorbiditeite wat 'n hoë risiko inhou, 

oorweeg en toepaslike maatreëls ingestel om werknemers met hoë-risiko 

komorbiditeite tegemoet te kom. 

 

3. Omsendbrief 03/2021 van die Departement van Staatsdiens en Administrasie van  

29 Januarie 2021, en verwante omsendbriewe 01 en 02/2020, albei met 10 Januarie 

2020 as datum, beklemtoon dat die nodige oorweging aan bedryfsvereistes en 

omstandighede van werknemers gegee moet word deur hulle óf van die huis af te 

laat werk óf spesiale werkplekreëlings te tref. Verwys in hierdie verband ook na 

paragraaf 2.12 (bladsy 4) en paragraaf 2.20 (bladsy 8) in Omsendbrief nr. 35 van 

2020 met 17 Mei 2020 as datum, van die Wes-Kaapse direkteur-generaal. 

 

4. Kantoorgebaseerde personeel hoef dus nie weer aansoek te doen vir 'n toegewing 

as gevolg van 'n onderliggende mediese toestand of komorbiditeit wat hulle in 
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gevaar stel om met COVID-19 besmet te word nie indien goedkeuring gedurende 

2020 daarvoor verleen is. Nuutaangestelde kantoorgebaseerde werknemers en 

werknemers wie se kroniese mediese portefeulje sedertdien in so ŉ mate verander 

het dat mediese bewyse daarop dui dat hierdie werknemers nou weens 'n 

komorbiditeit as kwesbaar beskou word en dit hulle in gevaar stel om met COVID-

19 besmet te word, moet aansoek doen deur die aangehegte vorm en riglyn te 

gebruik waarop hoë-risiko mediese toestande aangetoon word.  

 

5. Toegewings wat in hierdie verband verleen word, sal verstryk sodra die land 

Waarskuwingsvlak 1 as deel van die nasionale ramptoestand binnegaan. ŉ 

Toegewing impliseer nie dat die amptenaar van die huis af moet werk nie; die 

werknemer en die bestuurder moet ooreenkom oor hoe die onderliggende 

mediese toestand toegemoetgekom sal word. Die bepalings in paragraaf 3 moet 

gevolg word.  

 

6. Werknemers wat as ŉ hoë risiko geklassifiseer word, moet verkieslik tuis kan werk. Vir 

die werknemers wat nie tuis kan werk nie, moet addisionele risikobestuursmaatreëls 

oorweeg word om die risiko van oordrag by die werkplek te verminder. 

 

7. Alle inligting oor die proses, asook mediese bewys wat voorgelê is, moet uiters 

vertroulik hanteer word om diskriminasie of stigmatisasie te verhoed.  

 

8. Die aangehegte individuele risikoassesseringsvorm vir kwesbare werknemers moet 

deur die werknemer sowel as die bestuurder ingevul word, en met mediese bewyse 

aan die Direktoraat: Diensvoordele (Jenny.Williams2@westerncape.gov.za) 

voorgelê word, wat die aansoek sal finaliseer en terugvoering aan die senior 

bestuurder sal gee.  

 

9. Alle aansoeke vir toestande wat nie in die tabel verskyn nie, sowel as ander 

ingewikkelde mediese toestande, sal aan die Gesondheidsrisikobestuurder 

voorgelê word vir sekondêre sifting om te bevestig dat die belange van beide die 

werknemer en werkgewer tegemoetgekom word. 

 

10. Alle aansoeke om toegewings vir komorbiditeite wat reeds ingedien is, sal 

gefinaliseer en geverifieer word teenoor die komorbiditeite soos aangedui in die 

bylae tot hierdie omsendbrief. 

 

11. Enige griewe wat uit hierdie proses voortspruit, sal hanteer word ingevolge 

Staatskoerant No. 25209 van 25 Julie 2003 (Reëls vir die Hantering van Griewe van 

Werknemers in die Staatsdiens), tesame met PSCBC Resolusie 14 van 2002 met 31 

Oktober 2002 as datum. 
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12. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle 

werknemers.  

 

 

 

GETEKEN: B WALTERS 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 2021-06-15 

 

 

 

 

 


