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FAQ tijdelijke sluiting LDC/RDC – versie 19 maart 2020

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Om verdere verspreiding van COVID-19 virus tegen te gaan, wordt, na overleg met de koepelorganisaties,
gevraagd om de lokale en regionale dienstencentra te sluiten ten laatste op donderdag 12 maart 2020.
Deze regeling geldt tot en met 19 april 2020. De Vlaamse minister, bevoegd voor de gezondheids- en
woonzorg heeft hiertoe beslist per ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum
van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het
nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlening van de
maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit.
Zowel de erkende-, de niet erkende lokale dienstencentra als de regionale dienstencentra worden gesloten
op basis van artikel 39, §2 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid waarin gesteld wordt dat de Vlaamse Regering initiatieven kan nemen ter voorkoming
van infecties, allergieën of intoxicaties met betrekking tot biotische factoren die een potentieel gevaar
vormen voor de volksgezondheid.
De lokale en regionale dienstencentra organiseren activiteiten voor mobiele ouderen (al dan niet met een
beginnende zorgbehoefte). Het risico op besmetting met COVID-19 virus is reëel. De gebruikers zijn
kwetsbare ouderen zijn bij wie de gevolgen van een besmetting ernstig kunnen zijn. We beseffen dat deze
maatregelen de lokale dienstencentra voor een bijzondere uitdaging stellen, maar rekenen op uw begrip
gezien de uitzonderlijke situatie van de epidemie met COVID19 virus.
In dit document vindt u antwoorden op een aantal gestelde vragen. Staat uw antwoord hier niet in, dan
kunt u contact opnemen per mail via thuiszorg@vlaanderen.be of op het nummer 02 553 35 79.

•

Kunnen onze groepsactiviteiten nog doorgaan? Wat met groepsactiviteiten van derden in onze
lokalen?

Alle groepsactiviteiten van het LDC/RDC dienen afgelast te worden, ook groepsactiviteiten op
verplaatsing of in open lucht. De groepsactiviteiten die door derden in de lokalen van het LDC/RDC
worden georganiseerd dienen ook tijdelijk stopgezet te worden.
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Indien een LDC/RDC andere diensten in haar gebouw aanbiedt (wassalon, douche,…) dan moeten deze ook
tijdelijke stopgezet worden. De deuren moeten dus gesloten blijven.
•

Kunnen activiteiten gericht naar een enkel individu nog doorgaan?

Deze activiteiten kunnen wel nog doorgaan, op voorwaarde dat dit om 1 op 1 contacten gaat. De minder
mobiele centrale kan blijven plaatsvinden, op voorwaarde dat dit 1 op 1 vervoer is.
In principe kan een kappers- of pedicurebezoek aan huis ook doorgaan, al dient hier de bedenking
gemaakt te worden dat dit niet om noodzakelijke zorg gaat.
•

Wat met onze maaltijdbedeling?

Het organiseren van maaltijden in groep dient tijdelijk stopgezet te worden. Maaltijdbedeling aan huis
kan wel nog of kan opgestart worden. Er dient met de gemeente bekeken te worden hoe dit het beste
kan opgevangen worden, zodat mensen wel een warme maaltijd krijgen in de mate van het mogelijke.
Elke situatie is specifiek en vergt een specifieke aanpak.
We kunnen niet tussenkomen in gemaakte verliezen.
Alle vormen van eetgelegenheden met een sociaal karakter die dezelfde doelgroep bereikt als een
LDC/RDC, vormen eenzelfde risico voor de gebruikers, en dienen eveneens gesloten te worden.
•

Kunnen het personeel en vrijwilligers blijven werken?

Personeel en vrijwilligers kunnen hun taken blijven opnemen, mits een aantal restricties.
Groepsactiviteiten met gebruikers kunnen niet meer doorgaan, 1 op 1 activiteiten met gebruikers wel.
Zoals iedereen, dienen zij extra waakzaam te zijn voor de symptomen van COVID-19: koorts, hoest,
ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, …
Contacteer de huisarts van de gebruiker/patiënt van zodra er vermoeden is van een besmetting.
Voor personeelsleden dient bekeken te worden wat een nuttige invulling is van hun werkdagen. Zo zou
kunnen overwogen worden dat zij administratieve taken uitvoeren (buurtanalyse maken,
teamvergaderingen, verslaggeving,…). Of zij inzetbaar zijn voor andere taken dan die in dienst van het
LDC/RDC dient bekeken te worden in de arbeidsovereenkomst.

•

Hoe kan ik weten of iemand besmet is met het COVID-19 virus?

Het is aangewezen om de gebruiker hier naar te vragen (bijvoorbeeld bij voorafgaand telefonisch
contact). Vanuit het agentschap wordt ook een formulier verspreid dat een besmette persoon zichtbaar
ter plaatse moet leggen.

•

Waar kan ik de officiële beslissing terugvinden?
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De beslissing is te raadplegen via de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-engezondheid.be/node/26257#56d807e3-6ac5-4bb8-aabf-58d033cf55d0
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Algemene voorzorgsmaatregelen mbt hygiëne
Algemene voorzorgsmaatregelen zijn deze maatregelen die altijd bij elke persoon/patiënt moeten toegepast
worden.
• Ontsmet de handen:
o vóór en na zorgcontact met een gebruiker.
o vóór een zuivere of invasieve handeling.
o na contact met de directe omgeving van de gebruiker.
o na het uittrekken van handschoenen.
o na het wassen van je handen na accidenteel contact met lichaamsvochten, bloed of
slijmvliezen.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen/ beschermschort/ spatbril /masker
wanneer er kans is op contact met speeksel, fluimen,….
• Wissel handschoenen en beschermschort na elke verzorging van een gebruiker en pas nadien
handhygiëne toe volgens indicatie.
• Leef hoest- en niesetiquette na en leer dit ook aan je gebruikers:
o Bedek bij snuiten en niezen de neus en mond met een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek
nadien in de vuilnisbak. Als je geen zakdoek hebt, hoest of nies dan in je elleboog of voorarm
(niet in je hand).
o Was na hoesten of niezen je handen met water en vloeibare zeep. Gebruik papieren
wegwerphanddoekjes of een schone handdoek om de handen te drogen.
•
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