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Extra covid-19 maatregelen vanaf 29 oktober 2021
Geachte directie,
Gezien het stijgend aantal besmettingen in de maatschappij werden er op 26
oktober ’21 binnen het Overlegcomité een aantal bijkomende nationale
maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober ’21.
In lijn met de beslissingen van het Overlegcomité en met goedkeuring van de
Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg zijn zowel voor de residentiële, mobiele en
ambulante hulpverlening, onderstaande maatregelen van toepassing.
1.

Blijvende aandacht voor de hygiëne- en preventiemaatregelen.

2. Ventileren en verluchten: we roepen u op om – ondanks de dalende
temperaturen – hier blijvend aandacht aan te schenken.
3. Correct dragen van een mondneusmasker:

Het personeel draagt bij de begeleiding van +12 jarigen een
mondneusmasker indien social distancing en ventilatie niet kunnen gewaarborgd
worden. Bij -12-jarigen draagt het personeel een mondneusmasker indien het
kind, omwille van medische redenen, als kwetsbaar voor Covid-19 kan beschouwd
worden.
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Medewerkers die geen contact hebben met zorggebruikers moeten een mondneusmasker
(textiel of ander) dragen bij verplaatsingen binnen de voorziening of contacten met andere
medewerkers, zorggebruikers en/of begeleiders.
Voor zorggebruikers blijven de maatregelen m.b.t. het dragen van mondneusmaskers van
toepassing zoals bepaald in de communicatie van 13 september 2021.
Wat de bezoekers aan de residentiële voorzieningen betreft geldt het principe van een
algemene mondneusmaskerplicht (ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan gerespecteerd
worden). De mogelijkheid tot het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) voor bezoekers werd
voor uw sector niet decretaal vastgelegd.

4. Alertheid voor symptomen en het snel en adequaat reageren op symptomen en hoogrisicocontacten. Het blijft van belang om bij (een vermoeden van) besmetting de geldende
richtlijnen rond testen en quarantaine strikt te volgen, contacttracing in te zetten en de
outbreakrichtlijnen na te leven.
5. Voorzieningen die ervoor kiezen om ook externen toe te laten tot hun cafetaria volgen
consequent de federale bepalingen en richtlijnen, en de protocollen die gelden voor de horeca.
Vanaf 1 november wordt het ook verplicht om voor deze cafetaria een Covid Safe Ticket te
gebruiken. De verplichting een CST te kunnen voorleggen geldt ook voor het personeel dat gebruik
maakt van de cafetaria (met dien verstande dat voor eventueel niet-gevaccineerde
personeelsleden die de cafetaria niet kunnen gebruiken een alternatief wordt voorzien).
6. Het is en blijft belangrijk om het uitbraakplan in uw voorziening op regelmatige tijdstippen te
actualiseren. Op die manier bent u beter voorbereid om een mogelijke uitbraak, en kunt u sneller
en adequater reageren. Alle maatregelen samen vormen een onlosmakelijk geheel in het beleid ter
voorkoming van besmetting en/of de verdere verspreiding ervan.
7.

Het eisen van een negatieve Covid-19 test of CST als voorwaarde voor (her)opname in een
residentiële voorziening is niet toegestaan.

We benadrukken dat het van het allerhoogste belang is om de combinatie van maatregelen na te leven en
te volgen. Tegen een verdere toename van besmettingen en uitbraken kan enkel een dam opgeworpen
worden door een én-én-én verdedigingslinie te bewaken.
We verzoeken u dit bericht door te sturen naar de bevoegde personen binnen uw voorziening en uw
medewerkers.
Ik dank u voor de aandacht die u aan dit schrijven schenkt en de volhouden inspanningen.
Met vriendelijke groeten,
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Tom De Boeck
Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
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