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Bijlagen

COVID-19: situatie na de beslissingen van de Nationale
Veiligheidsraad van 27 juli 2020

Geachte mevrouw of heer,

Ingevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020 stellen zorgaanbieders
en andere diensten zich de vraag of er voor de organisatie van de ondersteuning een verstrenging van de
richtlijnen geldt.

In de infonota van vrijdag 24 juli 2020 werd een richtinggevend kader verspreid, waarbij een onderscheid
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gemaakt werd tussen de verschillende mogelijke situaties (https://www.vaph.be/documenten/infonotainf20149-opflakkering-covid-epidemie-lokale-aansturing-en-mogelijke-maatregelen).

Gelet op de grote verschillen tussen regio’s en gemeenten wordt momenteel nog niet overgestapt naar
situatie 3. Het is wel mogelijk dat binnen uw regio of gemeente bijkomende maatregelen worden genomen.
U contacteert daarvoor het best de noodplanning van uw lokaal bestuur. Naargelang de ernst van de lokale
situatie, kunnen de strengere maatregelen binnen situatie 2 gehanteerd worden. Zoals in de infonota van 24
juli 2020 meegedeeld, kunt u de evolutie binnen uw gemeente volgen via de website van Sciensano. De
diensten en zorgaanbieders in de provincie Antwerpen nemen hoe dan ook het best contact op met de lokale
autoriteiten.

Het VAPH beschikt niet over de contactgegevens van alle gemeentelijke noodplanningsdiensten of ambtenaren. U kan contact opnemen met het provinciale noodplanningsdiensten. De contactgegevens zijn
te vinden op : https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/draaiboek-fusies/veiligheid/noodplanning .

We blijven benadrukken dat de zorg en ondersteuning, met inachtneming van de nodige
veiligheidsmaatregelen, maximaal moeten verder gezet worden. Ook bezoek blijft maximaal gevrijwaard:
zelfs bij het minst gunstige scenario is minimaal één vaste persoon toegelaten, met de nodige
veiligheidsmaatregelen en afhankelijk van de eigen risico-inschatting. Het kan uiteraard wel zijn dat bepaalde
activiteiten moeten bijgestuurd worden op basis van lokale, striktere richtlijnen. Daarover kan met het lokaal
bestuur in overleg gegaan- worden.

In haar beslissingen stelt de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen maximaal 5 personen mag tellen binnen
zijn persoonlijke contactbubbel. In de uitvoering van die beperking beschouwen we de leefgroep niet als deel
uitmakend van die 5 personen. Zo vermijden we dat iedere overstap van de voorziening naar huis en
omgekeerd, en de mogelijkheden tot bezoek, volledig zouden wegvallen.

Voor James Van Casteren
Administrateur-generaal, afwezig

Jos Theunis
Afdelingshoofd.
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