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Brussel, 23 april 2021
Betreft: COVID-19 (coronavirus) - Samenvatting van de instructies in verband met de preventie
van/reactie op de COVID-19-epidemie
Geachte mevrouw, geachte heer,
De vaccinatiecampagne is aan de gang. De bewoners/begunstigden en personeelsleden van uw
instellingen kregen al de tweede en laatste dosis van het vaccin, of krijgen die binnenkort. De sfeer van
optimisme na de toediening van die tweede dosis en de hoop op meer vrijheid zijn perfect begrijpelijk.
We worden echter nog geconfronteerd met enkele onzekerheden, met name dat een gevaccineerde
persoon nog drager kan zijn van het virus en het overdragen aan niet-gevaccineerde personen met
onvoldoende immuniteit. Het is dus van cruciaal belang om de gezondheidsmaatregelen te blijven
naleven, zelfs na de vaccinatie: draag een mondmasker en hou je aan de hygiënemaatregelen en de
sociale afstand.
Door het uiteenlopende profiel van de begunstigden is het niet altijd gemakkelijk om deze
aanbevelingen na te leven. We vragen echter om die zo veel mogelijk na te leven zodat iedereen die
een dagcentrum/ambulant centrum bezoekt of die in een instelling verblijft dezelfde bescherming
geniet als de algemene bevolking. Elke instelling past de maatregelen hieronder aan de realiteit op het
terrein aan op basis van medisch advies (van de referentiearts, medisch directeur of iemand anders)
en in overleg met de directie.
De centra die daklozen, drugverslaafden, personen in crisissituaties of met een hoog risico opvangen,
kunnen de aanbevelingen (en diensten) van Bruss’Help laten gelden waarnaar op de website wordt
verwezen.
Om ethische en organisatorische redenen en om de persoonlijke levenssfeer te respecteren, moeten
de maatregelen in deze omzendbrief collectief worden toegepast, zonder onderscheid tussen
gevaccineerden en niet-gevaccineerden. De instelling heeft tot 10 mei om de onderstaande regels toe
te passen om de bewoners/begunstigden zo goed mogelijk op te vangen.
1. Versoepelingen in de verblijfscentra bij een vaccinatiegraad > 80 %
Versoepelingsmaatregelen zijn mogelijk naargelang de vaccinatiegraad in de verblijfscentra. Als de
vaccinatiedekkingsgraad van de begunstigden 80 % bereikt, kan de organisatie van activiteiten
worden aangepast (zie punt 4 van de omzendbrief). In de bijlage vindt u de instructies (fiches)
betreffende de groepsactiviteiten.
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Als er geen vaccinatiegraad van 80% (meer) gehaald wordt, zal overleg met de referentiearts of
medisch directeur nodig zijn om bepaalde maatregelen aan te passen in verhouding tot de
waargenomen vaccinatiegraad EN de specifieke situatie van de instelling (met name de
vaccinatiegraad bij het personeel). Om over te gaan tot die beslissing, kan de referentiearts of medisch
directeur overleggen met een arts-gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College.
2. Code (i) - besluit van financiering vanaf 1 mei 2021
Na de vaccinatiecampagne voor begunstigden en personeelsleden in de verblijfs- en dagcentra zal deze
bijkomende financiering vanaf 1 mei 2021 niet langer van toepassing zijn. Per geval kunnen, afhankelijk
van de instelling en situatie, toch oplossingen worden overwogen, indien nodig in overleg met de
administraties en de kabinetten.
3. Activiteiten
Ongeacht het type instelling (woon-/verblijfscentrum of dag-/ambulant centrum) blijven bepaalde
regels van toepassing, namelijk:
- zo veel mogelijk buitenactiviteiten organiseren;
- de afstandsmaatregelen naleven als de activiteiten dat toelaten;
- vaste groepen van begunstigden behouden voor activiteiten. Als een groepslid positief is, worden
alle leden van de groep immers beschouwd als hoogrisicocontacten (zie punt 12 van de
omzendbrief);
- een mondmasker dragen is verplicht voor dienstverleners (behalve als een toegestane
sportbeoefening dat verhindert);
- contactopvolging is mogelijk voor nauwe contacten.
a. Activiteiten in woon- en verblijfscentra
Wanneer de vaccinatiegraad 80% bedraagt, mogen groepen uit 25 personen bestaan. Bewoners
moeten geen mondmasker meer dragen in de instellingen zolang ze in dezelfde cohort blijven. Als deze
instructies niet nageleefd kunnen worden (vaste groep, oppervlakte) of bij risicofactoren (leeftijd,
comorbiditeit) moeten de groepen worden herleid naar hoogstens tien personen.
Als een vaccinatiegraad van 80% niet bereikt wordt, blijven de activiteitengroepen beperkt tot tien
personen en blijft het sterk aanbevolen dat bewoners een mondmasker dragen (indien mogelijk).
b. Activiteiten in dagcentra/ambulante centra
Ongeacht de vaccinatiegraad blijft de maximale groepsgrootte tien personen. Zij hebben immers
permanent contact met andere bubbels en momenteel is de besmettelijkheid van het virus, ook bij
gevaccineerde personen, nog niet gekend.
Behalve in bijzondere situaties (begunstigdenprofiel) blijft het dragen van een mondmasker
aanbevolen.
Er kunnen uitzonderlijk groepen van 25 personen worden toegelaten als er geen alternatief is, namelijk
bij:
• onthaal en opvang;
• maaltijden in de eetzaal;
• vervoer met een (mini)bus.
De animaties kunnen worden hervat als de animator(en) een masker draagt/dragen. De groepsgrootte
moet overeenstemmen met die voor de hierboven omschreven activiteiten.
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4. Nieuwe opnames en terugkeer na een verblijf bij familieleden
(wooncentrum/verblijfscentrum1)
Nieuwe bewoners of bewoners die terugkeren van een lang verblijf bij familieleden (> 48 uur) worden
beschouwd als hoogrisicocontacten en getest als zij melden dat zij in de voorgaande veertien dagen
nauw contact hadden met een (vermoedelijk) positieve persoon.
In andere gevallen wordt er getest bij de opname:
• Bij een negatieve test wordt de isolatie stopgezet.
• Bij een positieve test wordt de isolatie met tien dagen verlengd, vanaf de datum van
de test.
Als geen test kon worden uitgevoerd, duurt de isolatie veertien dagen vanaf het contact of de opname
(tien dagen en vier dagen extra voorzichtigheid)).
Die maatregelen gelden NIET voor bewoners die terugkeren na een weekend bij familieleden. Die
uitstappen in familieverband tijdens het weekend zijn toegestaan voor de bewoners, voor zover de
familieleden minstens veertien dagen lang geen symptomen hebben vertoond (verklaring op
erewoord). Als een familielid echter positief test of symptomen vertoont gedurende dit weekend of
binnen drie dagen na de terugkeer van de bewoner, wordt de familie verzocht de instelling te
verwittigen. De bewoner wordt dan beschouwd als hoogrisicocontact met een test en isolatie als
gevolg.
5. Preventieve screening van het volledige personeel
De preventieve screening van de personeelsleden blijft nodig, in het bijzonder in instellingen met een
lage vaccinatiegraad.
Wij danken u voor uw constante inspanningen om de meest kwetsbare personen te beschermen. We
beseffen dat de situatie bijzonder uitdagend is, maar we mogen niet opgeven. We moeten nu meer
dan ooit solidair zijn en volhouden.
Met vriendelijke groet,

Tania Dekens
leidend ambtenaar

1

Deze maatregelen (testen en/of isolatie) moeten niet worden toegepast in de dagcentra. Als alle begunstigden
het verblijfscentrum overdag verlaten (om naar school, een dagcentrum of het werk te gaan), zijn deze
maatregelen ook niet van toepassing. Als slechts een deel van de begunstigden het verblijfscentrum overdag
verlaat, is het voor zover mogelijk nodig cohorten of groepen in te voeren en te vermijden dat personen die
overdag in het centrum blijven en personen die het overdag verlaten met elkaar in contact komen. Bij de
aanpassing van de maatregelen moet men er ook rekening mee houden dat sommige (niet-gevaccineerde)
personen meer risico lopen op complicaties door COVID-19 of in contact komen met (niet-gevaccineerde)
hoogrisicopersonen.
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