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Bijlagen

Verdere versoepelingen vanaf 1 september 2021 en
aangepaste richtlijnen
Sinds 9 juni 2021 werden met de overstap naar situatie 1 van de kaderrichtlijnen soepelere
coronamaatregelen ingevoerd in de VAPH-sector. Ook nadien volgden nog enkele aanpassingen
aan de richtlijnen. Situatie 1 blijft gelden, maar vanaf 1 september 2021 zijn er nog enkele
bijkomende versoepelingen mogelijk, met uitzondering van voorzieningen gelegen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
De versoepelingen zijn in lijn met de algemene versoepelingen binnen de ruimere maatschappij.
Vanuit de eigen risicoinschatting kan een voorziening ervoor kiezen om toch nog bepaalde
beperkingen te hanteren.
In deze mededeling lijsten we de beslissingen van het Overlegcomité en de aanpassingen in de
richtlijnen op.
1. Horeca en cafetaria’s
Met ingang van 1 september kent de horeca geen beperkingen meer op het vlak van onder
meer openings- en sluitingsuren, het aantal personen per tafel, afstand tussen de tafels of
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barbediening. Het mondmasker blijft verplicht bij verplaatsingen. Binnen de voorzieningen
is het in de cafetaria’s vanaf 1 september mogelijk om die versoepelingen toe te passen.
We vragen om dat op een voorzichtige manier te doen met aandacht voor risicocontacten.
Een voorziening kan er steeds voor kiezen om bepaalde maatregelen te behouden.
Daarnaast blijven ventilatie en verluchting, zoals steeds, belangrijke preventiemaatregelen.
2. Groepsactiviteiten en samenkomsten
Het Overlegcomité kondigde aan dat er geen beperkingen meer zijn op activiteiten in
groepsverband en voor samenkomsten, in het bijzonder georganiseerd door verenigingen
of in clubverband.
De eerdere bepalingen met betrekking tot onder meer maximale groepsgrootte komen dus
te vervallen. Er zijn dus geen beperkingen meer op het aantal personen dat kan deelnemen
aan een georganiseerde activiteit en op het aantal bezoekers.
Tot en met 30 september 2021 kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen,
sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke
maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 200 personen binnen of 400
personen buiten.
3. Het gebruik van mondmaskers
Het dragen van een mondmasker en het respecteren van een veilige afstand blijven
belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wel versoepelde het Overlegcomité de locaties waar het mondmasker verplicht moet
worden gedragen. Zo is het dragen van een mondmasker vanaf 1 september niet meer
verplicht in publiek toegankelijke ruimtes van organisaties. Zoals hoger aangehaald, is het
dragen van een mondmasker wel nog verplicht voor verplaatsingen in een horecazaak, net
zoals bijvoorbeeld in conferentiezalen of bibliotheken.
Het Overlegcomité vraagt nog steeds aan de bevolking om in de volgende specifieke
situaties het mondmasker wel te dragen:
●

wanneer een goede ventilatie onvoldoende verzekerd is;

●

wanneer de veilige afstand niet kan bewaard worden;

●

wanneer er een hoogrisicocontact plaatsvindt of een contact met een persoon die
recent een hoogrisicocontact heeft gehad.

Volgend op die versoepelingen besliste de taskforce COVID-19 Zorg dat vanaf 1 september
het gebruik van een mondmasker niet langer verplicht is voor alle verzorgend en
begeleidend personeel, binnen de bubbel van de leefgroep. Dat is ook van toepassing als er
meerdere bubbels zijn. Bijvoorbeeld een bubbel voor dagbesteding en een bubbel voor
wonen.
Het gebruik van een mondmasker blijft verplicht voor alle verzorgend en begeleidend
personeel in volgende situaties:
●

bij zorgende contacten met gebruikers in collectiviteiten (collectieve woon- en/of
dagondersteuning)

●

bij direct contact met besmettelijke afscheidingen van mogelijke of bevestigde
COVID-19-patiënten (onder andere na het overlijden, of bij het behandelen van
wasgoed van de COVID-19-afdelingen of bij het poetsen van de kamer van een
COVID-19-bewoner)

●

bij risicocontacten (meer informatie zie: https://covid19.sciensano.be/nl/procedures/risicocontacten)

●

vanaf één besmetting (bewoner of personeelslid)

●

bij onvoldoende ventilatie van de ruimte waar contacten plaatsvinden

●

als er een risicopatiënt aanwezig is die niet gevaccineerd is, meer informatie over
risicopatiënten vindt u op https://covid19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen

Ook voor gebruikers en bezoekers zijn er versoepelingen in het gebruik van mondmaskers.
Zoals reeds vermeld gelden die versoepelingen niet voor voorzieningen gelegen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een gebruiker en zijn bezoeker moeten tijdens bezoekmomenten nog een mondmasker
dragen als de ruimte waarin het bezoek plaatsvindt onvoldoende geventileerd is. De
bezoekers dragen het mondmasker ook tijdens verplaatsingen in de voorziening.
Bij groepsbegeleidingen met volwassenen of gemengde groepen die binnen worden

georganiseerd, zijn de richtlijnen over het dragen van een mondmasker gelijkaardig aan
Onderwijs en Horeca: bij voldoende afstand en ventilatie kunnen mondmaskers af als men
neerzit, bij verplaatsingen worden mondmaskers gedragen.
Voorzieningen kunnen op basis van de eigen risicoanalyse beslissen om alsnog striktere
regels rond mondmaskers te hanteren.
Bij een besmetting met COVID-19 moeten de nodige procedures rond testen, isolatie en
quarantaine nog steeds gevolgd worden.
De aanpassingen zijn toegevoegd aan de verschillende kaderrichtlijnen. 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

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

