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Betreft: maatregelen als reactie op de COVID-19-epidemie
Geachte mevrouw, geachte heer,
Wij danken u voor de inspanningen die u tot nu toe leverde en prijzen u voor het goede verloop van
de vaccinatiecampagne. Uw voortdurende inzet is onontbeerlijk om het coronavirus te overwinnen.
We beseffen dat de situatie bijzonder uitdagend is, maar we mogen niet opgeven. We moeten nu meer
dan ooit solidair zijn en volhouden.
Naar aanleiding van de maatregelen die zijn aangekondigd tijdens het Overlegcomité van 5 februari
2021 en de bereikte vaccinatiegraad van de bewoners, bezorgen we u in de bijlage de aangepaste
omzendbrief met betrekking tot de preventie van/reactie op COVID-19.
Wij vragen dat u zich blijft inzetten om de gezondheidssituatie te verbeteren door de basismaatregelen
op het vlak van hygiëne en bescherming strikt na te leven. We herinneren u er ook aan dat het
belangrijk is de vragenlijst via LimeSurvey te blijven invullen. Die is immers een cruciale barometer
waarmee we de pandemie kunnen evalueren.
Vanaf 1 maart zouden de maatregelen kunnen worden versoepeld als de epidemiologische situatie
gunstig is (als het aantal clusters daalt, de bewoners gevaccineerd zijn, er minder ziekenhuisopnames
van RH-RVT-bewoners zijn, het aantal positieve PCR-tests in de RH’s-RVT’s is afgenomen, …). Dan
zouden we gedifferentieerde maatregelen kunnen overwegen naargelang de epidemiologische fase in
uw instelling (bv. meer bewoners toestaan deel te nemen aan activiteiten, de bezoeksregels
versoepelen, ook externen toestaan in de cafetaria ...). We houden jullie op de hoogte van hoe de
situatie evolueert.
De huidige gezondheidssituatie laat ons toe de volgende maatregelen te nemen vanaf maandag 15
februari 2021 en als 90% van uw bewoners al meer dan zeven dagen eerder de twee dosissen van
het vaccin kregen. Dat percentage is bepaald op basis van de doeltreffendheid van het vaccin en in het
licht van onze huidige kennis over de besmettelijkheid.
1. Fase 2 en fase 3
Zoals in onze briefwisseling van 16 december 2020 staat, herinneren we u eraan dat alle instellingen
minstens in fase 2 zitten die overeenstemt met een cluster (twee bevestigde gevallen in minder dan
een week). Wij vragen u uw instelling niet onnodig in fase 3 te plaatsen omdat die erg beperkend is
voor de bewoners.
De bezoeken en activiteiten moeten daar immers aan worden aangepast. De fiches op onze website
beschrijven de nodige acties naargelang de epidemiologische fase in de instelling.

Activiteiten

Bezoeken

Restaurant

Fase 2
In een groep van vijf personen
(kinesitherapeut, ergotherapeut,
logopedist, podoloog (of gelijkgesteld),
psycholoog ...)
1 uur, zo vaak als men wil
- 2 personen/bezoek (conform federale
beslissingen)
- In een open ruimte, anderhalve meter
afstand/ 1 persoon per 4m²), met
masker en zonder fysiek contact
Toegestaan (anderhalve meter afstand/ 1
persoon per 4m²)

Uitstappen

Fase 3
Individuele activiteit

1 keer/week 1 uur

Gesloten

Mogelijk gedurende 2 uur MAAR afgeraden

2. Maatregelen vanaf 15 februari
Zelfstandige dienstverleners zoals kinesitherapeuten, psychologen en paramedisch personeel zijn
toegestaan, net als medische pedicures. Ze moeten vooraf worden ingelicht over de maatregelen die
in de instelling gelden (zie de aanbevelingen van Sciensano over hygiënemaatregelen in verband met
hun beroep). De instelling moet hen zo nodig opleiden over de basismaatregelen op het vlak van
hygiëne en bescherming. Voor elk van deze activiteiten moeten de begunstigden voor zover mogelijk
een masker dragen. Die activiteiten kunnen worden georganiseerd in fase 2 in groepen vijf personen.
In fase 3 hebben die activiteiten individueel plaats.
Wij herinneren u eraan dat naar aanleiding van het Overlegcomité van 30 oktober 2020 nietmedische prestaties (door visagisten, schoonheidsspecialisten ...) nog steeds niet zijn toegestaan.
Dankzij de vaccinatie duurt de quarantaine voortaan tien dagen voor alle symptomatische COVID-19positieve gevallen en zeven tot tien dagen voor hoogrisicocontacten.
Bedankt voor uw medewerking.
Hoogachtend,

Tania Dekens
Leidend ambtenaar

