Iriscare

Ter attentie van de door de GGC erkende
residentiële verblijfplaatsen

Departement Beleid Zorginstellingen

Brussel, 10/03/2021
Betreft: COVID-19 (coronavirus) - Instructies voor de opvang van personen thuis, in de door de
GGC erkende residentiële verblijfplaatsen

Geachte mevrouw, geachte heer,
Naar aanleiding van de laatste beslissingen van de Groep van Experts voor Managementstrategie van
COVID-19 (GEMS) in verband met de vaccinatie wijzen wij u op een aanpassing van bepaalde specifieke
maatregelen van toepassing als de vaccinatiegraad 90 % bedraagt voor de bewoners.
De residentiële verblijfplaatsen (zoals assistentiewoningen, begeleid wonen) moeten zich houden aan
dezelfde maatregelen als alle burgers. Die woningen worden namelijk beschouwd als privéwoningen
van de bewoners.
Als meer dan 90 % van de bewoners volledig gevaccineerd zijn, zijn de bewoners niet meer verplicht
een mondmasker te dragen. Dat blijft echter aanbevolen bij verplaatsingen binnen de instelling, in
de gemeenschappelijke leefruimtes en bij bezoeken.
1. Sociale contacten / bezoek:
Je mag maar met maximaal één persoon nauw contact hebben. Anderhalve meter afstand is dan
niet nodig. Als je alleen woont mag je je nauw contact en een extra persoon bij je uitnodigen. Die
personen mogen zich niet tegelijk bij jou bevinden.
Niet-nauwe contacten moeten de volgende voorwaarden naleven:
• De veilige afstand moet uiteraard in acht worden genomen;
• Als de bewoner een tuin of terras heeft, verloopt het bezoek bij voorkeur buiten met
maximaal tien personen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
• Je moet anderhalve meter afstand houden.
• Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar niet-gevaccineerde ouderen of kwetsbare
personen.
Als een gezinslid of de bezochte persoon ziek is, mag uiteraard geen enkel bezoek worden toegelaten.
De basishygiëneregels blijven van toepassing:
• verplicht handen wassen in de leefruimte van de gastheer of gastvrouw bij het begin en het
einde van het bezoek;

•
•

•
•

Er moet anderhalve meter afstand tussen elke persoon zijn. Naargelang de oppervlakte van
de woning raden we aan het aantal tegelijk aanwezige personen aan te passen tot een persoon
per vier m2 om de verspreiding van het virus in te perken.
Bij bezoeken is een mondmasker aanbevolen voor de bewoner en verplicht voor zijn
bezoekers. Die laatsten moeten zich aanmelden met een mondmasker. Stoffen
mondmaskers voor de begunstigden kunnen besteld worden via het federaal platform
eCat (meer informatie hierover hier, een inschrijvingsformulier vind je via deze link).
Richtlijnen om een masker correct op en af te zetten staan op de website van Iriscare.
Wat het gebruik van een stoffen masker betreft:
▪ Gedragen maskers moeten worden bewaard in een papieren of een
stoffen zak totdat ze kunnen worden gewassen;
▪ Was de handen voor en na elk gebruik van het masker.
▪ Het masker moet worden gewassen op 60 °C gedurende ten minste
dertig minuten. Het is aanbevolen een mild reinigingsmiddel te
gebruiken.
Het wordt ten sterkste aangeraden na elk bezoek de kamer te verluchten door de ramen te
openen en de voordeur dicht te laten;
Het wordt sterk afgeraden dieren (van buiten de instelling) mee binnen te nemen.

2. Restaurant / cafetaria
Die ruimtes kunnen beschouwd worden als “eetzaal voor leefgemeenschappen”1 en zijn enkel
geopend:
-

1
2

tijdens de etensuren2,
voor de COVID-19-negatieve bewoners (de vermoedelijke of besmette COVID-19 patiënten
mogen geen toegang krijgen tot de cafetaria of het restaurant),
tegen dezelfde voorwaarden als de ROB’s/RVT’s, namelijk:
o Om te vermijden dat teveel mensen elkaar kruisen of zich verzamelen aan de ingang
van de cafetaria, moet men dezelfde regels respecteren als voor de maaltijden (bv.
beurtrolsysteem, tafels ontsmetten …).
o Ook moeten met grondmarkeringen de wandelrichtingen en de rij om aan te schuiven
worden aangegeven, zodat de nodige fysieke afstand kan worden gerespecteerd;
o Er moeten openingstijden worden bepaald voor de cafetaria, om een te grote
toestroom aan bezoekers te voorkomen;
o Beperk het aantal gelijktijdig aanwezige personen bij automaten, aan de toog en in de
cafetaria;
o Vermijd zelfbediening en automaten (behalve contactloze). Geef de voorkeur aan
tafelbediening. Zorg indien nodig voor de regelmatige ontsmetting van aangeraakte
oppervlakken;
o Verplicht een masker wanneer personen niet op hun plaats zitten;
o Bepaal het maximumaantal personen dat gelijktijdig aanwezig mag zijn in de cafetaria
(maximaal 1 persoon per 4 m2);
o Zorg voor zitplaatsen in de cafetaria waardoor men de nodige fysieke afstand kan
houden;

Zie artikel 6, § 1 van het MB van 28 oktober 2020
Behalve als meer dan 90 % van de bewoners van de assistentiewoning volledig gevaccineerd is.
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-

o Voorzie in handgel, bijvoorbeeld aan automaten;
o Ontsmet regelmatig de automaten en het buffet.
Het moet altijd mogelijk zijn nauwe contacten op te volgen.

De bewoners van assistentiewoningen die grenzen aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
(ROB’s-RVT’s) en een vaccinatiedrempel halen van 90 % bij de bewoners in de assistentiewoningen,
tien dagen na hun tweede injectie, krijgen toegang tot het restaurant van het ROB-RVT als dat ook een
vaccinatiedrempel van 90 % haalt.

3. Kappers
Op 5 februari 2021 besliste het Overlegcomité tot de heropening van de kapsalons vanaf 13 februari
2021 en dit volgens zeer strenge voorwaarden. Sinds 8 maart 2021 mogen kappers ook weer aan huis
komen.
Structuren zoals assistentiewoningen en begeleid wonen moeten de maatregelen naleven die gelden
voor alle burgers. Die woningen worden namelijk beschouwd als privéwoningen. De bewoners van die
structuren mogen net zoals alle burgers een kapper bezoeken (met naleving van preventieve en
hygiënemaatregelen).
Als de assistentiewoning beschikt over een verlucht lokaal mag het een kapper ontvangen rekening
houdend met:
•
•

•
•

de hygiënemaatregelen in verband met hun beroep (zie aanbevelingen van Sciensano);
het feit dat die zorgverstrekkingen plaatsvinden in een daartoe bestemd lokaal, met
intervallen van een kwartier. Dat moet toelaten de ruimte te ventileren en de oppervlakken
en het materiaal te ontsmetten tussen bewoners in;
de regel van “een persoon per 4 m2”;
het gebruik van een andere kapmantel voor elke bewoner;

De zorgverstrekker moet zijn eigen vooraf ontsmet materiaal meebrengen en moet minstens een
chirurgisch masker dragen.

4. De verblijfplaats en het personeel
In de instellingen waar meer dan 90 % van de bewoners gevaccineerd zijn, mogen de goed verluchte
gemeenschappelijke leefruimtes (woonruimte, restaurant enz.) opnieuw geopend zijn en alle
bewoners ontvangen.
Het is belangrijk dat men de preventiemaatregelen (handhygiëne, dragen van mondmasker, afstand,
maximaal 1 persoon per 4 m2) zelfs na de vaccinatiecampagne blijft handhaven, omdat het effect
van het vaccin op de mogelijke besmettelijkheid van de gevaccineerden tot nog toe niet duidelijk is.
Verplichtingen van residentiële verblijfplaatsen:
• Elke bewoner erop wijzen dat hij vrij is al dan niet bezoek te ontvangen;
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•
•

Eraan herinneren via goed zichtbare affiches dat de in punt 2 beschreven maatregelen moeten
nageleefd worden omdat de bewoners kwetsbare personen zijn die moeten beschermd
worden;
Erop toezien dat geen enkel bezoek verloopt in een gemeenschappelijke leefruimte
(woonruimte, restaurant).

Personeelsleden en daarmee gelijkgestelden moeten de basisregels rond hygiëne en bescherming
toepassen. Wij vragen u volgende richtlijnen na te leven:
• Was regelmatig de handen met water en zeep:
o Voor en na contact met een bewoner;
o Voor een eenvoudige of invasieve handeling;
o Na contact met de onmiddellijke omgeving van de bewoner;
o Na het aan- en uittrekken van handschoenen;
o Na een toevallig contact met lichaamsvloeistoffen, bloed of slijm.
• Het personeel moet verplicht een mondmasker dragen in de instelling;
▪ Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, schorten, veiligheidsbrillen
en gelaatsschermen bij een risico om in contact te komen met ademhalingsafscheidingen. Als
men een gelaatsscherm gebruikt, reinigt men het vizier elke dag en wast men daarna de
handen.
Meer informatie:
Voor alle vragen voor het grote publiek, raadpleeg de website www.info-coronavirus.be of bel naar
het volgende nummer: 0800 146 89. De professionals van uw instellingen vinden informatie op de
website van Sciensano.
Voor al uw vragen over COVID-19 in Brussel kunt u mailen naar COVID-hyg@ccc.brussels of bellen
naar 02 552 01 91 (van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur).
Specifieke informatie voor Brussel, waaronder FAQ’s, affiches en communicatiemiddelen (spots,
informatiemodules voor specifieke doelgroepen, banners …) zijn in meerdere talen beschikbaar op de
websites www.iriscare.brussels en www.coronavirus.brussels.
Hebt u algemene vragen over de vaccinatie of de vaccins?
Raadpleeg dan de volgende websites:
www.coronavirus.brussels
www.iriscare.brussels
https://www.vaccination-info.eu/nl
www.laatjevaccineren.be
Of neem contact met ons op per e-mail via vaccination@iriscare.brussels of telefonisch op 02 563 56
00 (ma-vrij, van 9 uur - 17 uur).

Tania Dekens
Leidend ambtenaar
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