Taskforce COVID-19 Zorg
Koning Albert II-laan 35, bus 30
1000 BRUSSEL
www.departementwvg.be/taskforce

Aan het hulp- en ondersteuningsaanbod van Opgroeien,
het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, Zorg en Gezondheid en het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Geachte directie,
Zoals u ook al ongetwijfeld in de media hebt vernomen, is er een verhoging vast
te stellen van bevestigde besmettingen met COVID-19 in onze maatschappij.
We vinden het dan ook belangrijk u te vragen om extra alert te zijn, de situatie
in uw voorziening nauwgezet en grondig te monitoren en zonodig de nodige
acties te nemen. Verhoogde waakzaamheid is geboden om onze voorzieningen
maximaal te vrijwaren van nieuwe besmettingen.
We sommen daarom de belangrijkste gevraagde acties vanuit de richtlijnen en
maatregelen voor u op:
- een verhoogde waakzaamheid bij het personeel: respecteer de algemene
veiligheidsmaatregelen, draag op een correcte wijze de persoonlijke
beschermingsmiddelen en voer een correcte handhygiëne uit;
- volg de richtlijnen voor het geval personeelsleden terugkomen uit vakantie;
- zorg ervoor dat zieke personeelsleden thuis blijven en zich laten testen;
- zoals vermeld in het ‘draaiboek tweede golf’ en het draaiboek COVID-19
(https://www.departementwvg.be/taskforce/relevante-documenten) vragen we
om op het niveau van uw individuele voorziening een passende analyse te maken
tegen 21 augustus en de noodzakelijke maatregelen onmiddellijk te nemen.
Meer concreet vragen we u om bijkomend aandacht te hebben voor:
- het zorgpersoneel draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens de volledige
aanwezigheidsduur. Medewerkers die geen contact hebben met bewoners en
bezoekers kunnen een mondneusmasker van textiel gedragen worden;
- Ook als u tot dezelfde bubbel behoort, draagt men steeds een
mondneusmasker;
- iedereen, inclusief bewoners, past zowel bij het betreden als bij het verlaten
van de voorziening onmiddellijk handhygiëne toe. Voorzie handalcohol en de
nodige instructies aan de in- en uitgang, alsook zo dicht mogelijk bij elk
zorgpunt;
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-

de omgevingshygiëne in de hele voorziening (met bijzondere aandacht voor de gemeenschappelijke
ruimten) blijft in deze fase van de epidemie opgedreven;
- Raadpleeg het instructie- en vormingsmateriaal beschikbaar om u hierbij te ondersteunen:
https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19-hygiene-en-bescherming
Verplichte registratie COVID-19:
Het is en blijft van groot belang dat u steeds de juiste en volledige gegevens op weekdagen blijft
doorsturen via de gekende kanalen (e-loket, formulieren). We begrijpen moeheid rond het registreren,
maar op dit moment is het cruciaal om de situatie op het terrein te kunnen opvolgen en gepaste acties te
ondernemen.
Toepasselijke documenten bij een uitbraak kan u vinden op de website van uw respectievelijke
agentschap. U kan specifiek beschermingsmateriaal in het kader van een uitbraak bestellen via een
formulier van het Facilitair Bedrijf.
We benadrukken dat we een nieuwe algemene lockdown willen vermijden, waarvoor we uw volledige
medewerking vragen. We blijven de situatie opvolgen en zullen indien nodig ook verdere stappen nemen.
Bedankt voor uw volhardende inzet om COVID-19 te bestrijden in uw voorziening!
Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Voorzitster Taskforce COVID-19 Zorg
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