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COVID-19: bijsturing van het mondmaskergebruik naar
aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 26
oktober 2021
Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 26 oktober 2021, gericht op het indijken van
een verdere verspreiding van het COVID-19-virus, worden de richtlijnen voor de sector voor personen met
een handicap bijgestuurd. Het Overlegcomité besliste onder meer dat het opnieuw verplicht wordt om een
mondmasker te dragen in de binnenruimtes van zorginstellingen. De richtlijnen met betrekking tot het
gebruik van het mondmasker worden dan ook aangepast.

Vanaf vrijdag 29 oktober moeten alle personeelsleden en externen (bezoekers, externe therapeuten,
leveranciers ...) een mondmasker dragen vanaf het betreden van de voorziening. Tijdens het bieden van

Pagina 0 van 2

ondersteuning is dus opnieuw verplicht om een mondmasker te dragen, ook tijdens mobiele en ambulante
begeleidingen.

Ook geldt voor de bezoeker het principe van een algemene mondmaskerplicht tijdens het bezoek.

Wat de minderjarigen betreft, gebruikt het personeel steeds een mondmasker, behalve bij kinderen jonger
dan 12 jaar. Daar kan vanwege pedagogische overwegingen van afgeweken worden bij onderlinge contacten
tussen cliënten en begeleiders uit dezelfde leefgroep (bubbel), uitgezonderd wanneer die tot een
risicoprofiel behoren.

Daarnaast vestigen we ook de aandacht op de andere beslissingen van het Overlegcomité over het dragen
van het mondmasker en het tonen van het Covid Safe Ticket in bepaalde situaties. Zo zult u zich bijvoorbeeld
bij het uitbaten van een publiek toegankelijke cafetaria of horecazaak ook aan die regels moeten aanpassen.
Dat impliceert dat ook personeelsleden en gebruikers een Covid Save Ticket moeten tonen.

Ondertussen wordt er door het Vlaams parlement verder werk gemaakt van een decreet dat voorzieningen
toelaat om, als ze dat wensen, aan bezoekers te kunnen vragen om een Covid Save Ticket te tonen. We
hopen daarover op korte termijn meer concrete informatie te kunnen verspreiden.

Verder willen we nogmaals wijzen op de 6 gouden regels om de verspreiding van het virus zo goed mogelijk
tegen te gaan:
1. de hygiëneregels respecteren;
2. activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
3. aandacht hebben voor kwetsbare personen;
4. afstand houden (min. 1,5 meter);
5. nauwe contacten beperken;
6. de regels rond bijeenkomsten respecteren.

James Van Casteren
Administrateur-generaal, afwezig,

i.o.
Jos Theunis
Afdelingshoofd

1

