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De in deze tabel vermelde maatregelen zijn geldig in de huidige na�onale
epidemische situa�e. Ze werden versoepeld op basis van de guns�ge ontwikkeling
van de epidemische situa�e in de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen (hierna:
RH’s/RVT’s) na de vaccina�e. Ze gelden zowel voor de gevaccineerden als de niet
gevaccineerden. Als de epidemische situa�e evolueert, worden ze aangepast aan de
federale en/of gewestelijke beslissingen die gelden, ongeacht de epidemische situa�e
in een instelling.
De epidemische fases werden gewijzigd en aangepast aan de vaccina�egraad
van de bewoners. Een RH/RVT wordt doeltreﬀend beschermd beschouwd als > 90%
van de bewoners gevaccineerd zijn (of bij afwijking van de CRA). Deze maatregelen
hebben geen betrekking op de bewoners in quarantaine. In elk geval zijn de medische
bezoeken en de essen�ële bezoeken (pallia�eve zorg, wegkwijnen, geestelijke
gezondheidsprobleem) al�jd toegelaten door PBM te gebruiken.

Nieuwe epidemische fases
BESCHERMDE RH’S-RVT’S (> 90% VAN DE BEWONERS ZIJN GEVACCINEERD OF AFWIJKING CRA)

Geen gevallen of één posi�ef geval

FASE 1

Cluster: 2 posi�eve gevallen die onderling verband houden

FASE 1

Cluster van 3 posi�eve gevallen die onderling verband
houden (waarvan twee bewoners)

FASE 3
Beperkt tot de epidemische haard (medische beslissing)

FASE 1

FASE 2

De rest van de instelling naargelang de situa�e

2 clusters (van 3 of meer gevallen)

FASE 3

ONBESCHERMDE RH’S-RVT’S (< 90% VAN DE BEWONERS ZIJN GEVACCINEERD)

Geen gevallen of één posi�ef geval

FASE 1

Cluster: 2 posi�eve gevallen die onderling verband houden

FASE 2

Cluster van 3 posi�eve gevallen die onderling verband
houden (waarvan twee bewoners)

FASE 3

2 clusters (van 3 of meer gevallen)

FASE 3

Ac�es in fase 1
naargelang de fase en de vaccina�egraad
BESCHERMDE RH’S-RVT’S (> 90% VAN DE BEWONERS ZIJN GEVACCINEERD OF AFWIJKING CRA)
Bezoeken

Bubbel* van vijf volwassen bezoekers (met een of twee kinderen), waarvan
twee nauwe fysieke contacten. Kamerbezoeken zijn toegelaten
(voor twee bezoekers uit de bubbel). Binnen (behalve restaurant/cafetaria)
niet meer dan twee tegelijk + een of twee kinderen

Uitstappen

Toegelaten met inachtneming van de algemene federale maatregelen

Overnach�ng buiten
de instelling

Mogelijk met inachtneming van de federale regels

Restaurant/cafetaria

Open voor de bezoekersbubbel als dat toegelaten wordt door het Overlegcomité
(regels voor de horeca). De bezoekers van een bewoner mogen zich niet mengen
met andere groepen van personen

Ac�viteiten,
presta�es en anima�es

Toegelaten met inachtneming van de algemene maatregelen

BESCHERMDE RH’S-RVT’S (> 90% VAN DE BEWONERS ZIJN GEVACCINEERD OF AFWIJKING CRA)
Bezoeken

Bubbel* van vijf volwassen bezoekers (met een of twee kinderen), waarvan
twee nauwe fysieke contacten. Geen kamerbezoek (behalve in bijzondere
situa�es). Binnen (behalve restaurant/cafetaria) niet meer dan twee tegelijk
+ een of twee kinderen

Uitstappen

Toegelaten met inachtneming van de algemene federale maatregelen

Overnach�ng buiten
de instelling

Overnach�ngen buiten de instelling afgeraden

Restaurant/cafetaria

Open voor hoogstens twee bezoekers van de bezoekersbubbel als dat toegelaten
wordt door het Overlegcomité (regels voor de horeca). De bezoekers van
een bewoner mogen zich niet mengen met andere groepen van personen

Ac�viteiten,
presta�es en anima�es

Toegelaten met inachtneming van de algemene maatregelen

De bezoekersbubbel mag om de twee weken veranderen

Ac�es in fase 2
naargelang de fase en de vaccina�egraad
BESCHERMDE EN ONBESCHERMDE RH’S/RVT’S
Bezoeken

Toegelaten voor een bubbel* van twee bezoekers ouder dan twaalf jaar in
een daartoe bestemde ruimte of buiten (behalve in uitzonderlijke situa�es:
op de kamer). Minimale duur van 60 minuten. De bewoner draagt
een mondmasker (indien mogelijk)

Uitstappen

Niet-essen�ële uitstappen: afgeraden, hoogstens twee uur

Overnach�ng buiten
de instelling

Sterk afgeraden

Restaurant/cafetaria

Open voor hoogstens twee bezoekers die niet omgaan met andere personen;
vaste groep van hoogstens vijf bewoners (cohortering)

Ac�viteiten,
presta�es en anima�es

Vaste groep van hoogstens vijf bewoners (cohortering)

*De bezoekersbubbel mag om de twee weken veranderen

Ac�es in fase 3
naargelang de fase en de vaccina�egraad
BESCHERMDE EN ONBESCHERMDE RH’S/RVT’S
Bezoeken

Bezoeken van 60 minuten (bubbel* van twee bezoekers): 1x/week
(en meer in een uitzonderlijke medische situa�e)

Mondmasker

Verplicht voor iedereen

Medische ac�viteiten

Al�jd toegelaten (aangepaste uitrus�ng)

Restaurant/cafetaria

Stop restaurant/cafetaria: maal�jden op de kamer

Ac�viteiten,
presta�es en anima�es

Individueel en alleen in een daartoe bestemde ruimte

*De bezoekersbubbel mag om de twee weken veranderen

