
 

Versuim van ’n werknemer om sy / haar positiewe COVID-19 status in die 

werkplek te openbaar 

PRAKTIESE TOEPASSING VAN DIE ARBEIDSHOF UITSPRAAK IN DIE AANGELEENTHEID 

VAN ESKORT BEPERK V STUURMAN MOGOTSI EN ANDERE1  

In die lig van die jongste Vlak 4 inperking Regulasies uitgevaardig in terme van die Wet op 

Rampbestuur van 2002, is dit belangrik dat elke werknemer en by implikasie die werkgewer 

ook, kennis dra van die belangrike uitspraak en die gevolge van ‘n versuim van ‘n werknemer 
om sy / haar positiewe COVID-19 status in die werkplek te openbaar. 

Agtergrond: 

Mnr Mogotsi het op 5 Augustus 2020 ‘n COVID-19 toets ondergaan en het gewag op die uitslag 

van sy toets. Nadat hy op 9 Augustus 2020 sy positiewe toets uitslag ontvang het, het hy 

nietemin voortgegaan om op 9 en 10 Augustus 2020 aan te hou werk en het versuim om te 

isoleer. Hierdie optrede deur aan diens te rapporteer gedurende hierdie tydperk asook sy 

versuim om aan voorskrifte in terme van die gesondheid- en veiligheidsprotokol te voldoen en 

sosiale afstand tussen kollegas te hou het veroorsaak dat hy uit sy werkgewer se diens 

ontslaan is. Die beweerde onbillike ontslag is na die Kommissie vir Bemiddeling, Versoening en 

Arbitrasie (KVBA) verwys wat in die guns van die werknemer beslis het en is die aangeleentheid 

vir hersiening na die Arbeidshof in Johannesburg verwys.  

Toepassing:   

In die hof se oorweging van die feite blyk dit dat die werknemer nie net onverantwoordelik en 

roekeloos was nie maar sy optrede was ook onbedagsaam en nonchalant tot die uiterste. Hy 

het alle gesondheids-en veiligheidswaarskuwings, advies, protokolle, beleid en prosedures wat 

in die werkplek met COVID-19 verband hou geïgnoreer terwyl hy redelik bewus was van sy 

status. Die aard van sy optrede word beskou as grof nalatig en die vertrouens- en 

werksverhouding tussen hom, sy werkgewer en sy kollegas was nie verder volhoubaar nie. Die 

Arbeidshof het bygevolg bevind dat ontslag in die omstandighede substantief billik was.  

In die lig van die bogenoemde beslissing is dit duidelik dat bepalings wat betref gesondheids-en 

veiligheidswaarskuwings nougeset nagekom moet word. Versuim om aan hierdie bepalings te 

voldoen kan tot die werknemer se ontslag aanleiding gee. In lyn met hierdie uitspraak het die 
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gestel dat sou enige werknemer van die SAPD hom / haar skuldig maak aan soortgelyke 

optrede, hy / sy nie net skuldig is aan wangedrag nie maar ook aan ‘n kriminele oortreding 
naamlik poging tot moord. 
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