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Bijlagen

Bezoekregeling en terugkeer uit het buitenland
Geachte mevrouw of heer,

In navolging van infonota INF/20/154 brengen we u op de hoogte van volgende beslissing van de Taskforce
COVID 19 omtrent de bezoekregeling en een terugkeer uit het buitenland.

Voor bezoekers die teruggekeerd zijn uit het buitenland, geldt als ze uit een rode zone komen uiteraard de
verplichte quarantaine en testing. Die verplichting geldt niet langer voor terugkeerders uit een oranje zone.
Dat is dus een aanpassing van de richtlijn zoals meegedeeld bij de infonota van 7 augustus 2018
(INF/20/154). De Taskforce besluit om voor bezoekers de nadruk te leggen op het symptoomvrij zijn eerder
dan restricties te koppelen aan bezoekers die teruggekeerd zijn uit een oranje zone. De gulden regel is en
blijft dat een bezoek niet mogelijk is als de bezoeker symptomen vertoont én dat de hygiënische
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maatregelen steeds gerespecteerd moeten worden. Concreet geldt: Een bezoeker kan enkel op bezoek
komen als hij de laatste veertien dagen niet teruggekeerd is uit een rode zone, niet positief getest is, niet in
afwachting van een testresultaat is en geen symptomen vertoont.

Verder willen we nogmaals benadrukken dat het uitgangspunt blijft om bezoek steeds mogelijk te maken.
Dat in kader van het psychosociaal welzijn van uw gebruikers. We herhalen hierbij nogmaals de principes uit
INF/20/154:

●

Geen uitbraak in voorziening en stad/gemeente waarin de voorziening gevestigd is: Bezoek is altijd
mogelijk conform de daarvoor in de richtlijnen vastgelegde modaliteiten met betrekking tot locatie,
gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal en handhygiëne.

●

Geen uitbraak in voorziening, wel uitbraak in stad/gemeente waarin deze gevestigd is: Voorziening
en lokale overheid beslissen in dialoog over de bezoekmodaliteiten. Er is altijd minimaal één
bezoeker per gebruiker per week toegelaten (die bezoeker kan per week wisselen, met respect
uiteraard voor het maximale aantal toegestane contacten, ‘de bubbel’, door de Nationale
Veiligheidsraad).

●

Uitbraak in én stad/gemeente waarin voorziening gevestigd is, én voorziening: Voorziening en lokale
overheid beslissen in dialoog over de bezoekmodaliteiten. Er is minimaal één bezoeker per gebruiker
per week toegelaten (die bezoeker kan per week wisselen, met respect uiteraard voor het maximale
aantal toegestane contacten, ‘de bubbel’, door de Nationale Veiligheidsraad). Zeer uitzonderlijk en
beperkt in tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoekregeling bij te stellen.
Communiceer daar duidelijk over naar uw gebruikers en hun bezoekers en geef hen een duidelijk
perspectief over de herneming van het bezoekrecht.

Wij danken u voor uw medewerking.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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