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Bijlagen

Versoepeling van de maatregelen naar aanleiding van het
coronavirus vanaf 1 juli 2021
Sinds 9 juni 2021 werden met de overstap naar situatie 1 van de kaderrichtlijnen soepelere
coronamaatregelen ingevoerd in de VAPH-sector. Door de aanhoudende dalende trend in de
algemene besmettingscijfers, de lage besmettingscijfers in de sector personen met een handicap
en de hoge vaccinatiegraad in de VAPH-voorzieningen, kunnen verdere versoepelingen
doorgevoerd worden. Deze versoepelingen zorgen ervoor dat, als de nodige voorzorgsmaatregelen
(aandacht voor ventilatie, mondmaskerplicht voor personeel, federale richtlijnen) gerespecteerd
worden, een min of meer normale werking hervat kan worden.

Vanaf 1 juli 2021 kunnen volgende versoepelingen doorgevoerd worden:

●

In collectieve dag- en/of woonondersteuning zijn gebruikers niet meer verplicht om
onderling afstand te bewaren. Dat wil ook zeggen dat gebruikers niet meer verplicht zijn
een mondmasker te dragen als ze geen afstand kunnen bewaren. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde gebruikers. Er zal wel
blijvend ingezet worden op extra handhygiëne en ventilatie van de binnenruimtes.

●

In de schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang van multifunctionele centra
zijn leefgroepoverschrijdende activiteiten opnieuw toegelaten. Kinderen en jongeren die
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verblijven, kunnen ook samen met kinderen en jongeren die dagelijks naar huis gaan
ondersteund worden. Grote multifunctionele centra worden momenteel nog aangeraden
om meerdere grote bubbels te installeren. Kinderen en jongeren binnen eenzelfde bubbel
hoeven geen afstand te houden. Tussen kinderen en jongeren van een verschillende
bubbel, is de afstandsregel wel van toepassing.
●

Vervoer kan op volle capaciteit georganiseerd worden. Gebruikers voor wie dat mogelijk is,
worden aanbevolen om een mondmasker te dragen. Gebruikers zitten in een bus namelijk
dicht bij elkaar, in een kleine besloten ruimte.

Opgelet:

●

Bij ambulante en mobiele ondersteuning, inclusief groepsbegeleidingen, moeten ook
gebruikers nog onderling afstand houden.

●

Personeelsleden moeten bij alle ondersteuningsvormen nog steeds een mondmasker
dragen. Ook als men gevaccineerd zijn.

We benadrukken dat, ondanks de bovenstaande versoepelingen, de federale richtlijnen blijven
gelden.

De versoepelingen zijn toegevoegd aan de kaderrichtlijnen voor situatie 1. U kunt de
kaderrichtlijnen nalezen via de volgende linken:
-

Schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra

-

Mobiele, ambulante en ADL-ondersteuning

-

Collectieve dag- en nachtondersteuning voor volwassenen

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen
Nuttige informatie van het VAPH over de coronamaatregelen die gelden in de sector en wat de
impact kan zijn op uw zorg en ondersteuning, vindt u:
●

op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap

●

in de digitale VAPH-nieuwsbrief: www.vaph.be/nieuwsbrief

●

in Sterk, het driemaandelijks magazine van het VAPH. Abonneer u gratis via
www.vaph.be/actueel/magazines.

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:
●

het vragenformulier: www.vaph.be/contacteer-ons

●

de VAPH-lijn: 02 249 30 00

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in België
vindt u via de volgende kanalen:
●

federale overheid: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689

●

Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/corona

