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Bijlagen

COVID-19: bijsturing van het mondmaskergebruik naar
aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 26
oktober 2021
Het Overlegcomité van 26 oktober 2021 besliste onder meer dat het opnieuw verplicht wordt om
een mondmasker te dragen in de binnenruimtes van zorginstellingen. De richtlijnen omtrent het
mondmaskergebruik worden dan ook binnen de VAPH-sector aangepast. In deze mededeling leest
u welke gevolgen dat heeft voor uw ondersteuning.
Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 moeten alle personeelsleden, bezoekers en andere externen
(vrijwilligers, externe therapeuten …) opnieuw een mondmasker dragen vanaf het betreden van de
voorziening. U moet als gebruiker geen mondmasker dragen in de voorziening tenzij u in contact
zou komen met bezoekers van andere gebruikers en het mogelijk is voor u om een mondmasker te
dragen. Tijdens ambulante of mobiele begeleidingen wordt het wel verwacht dat u een
mondmasker draagt (indien mogelijk) wanneer u geen afstand kunt houden met uw begeleider.
Wanneer er bijvoorbeeld een kapper, pedicure of andere externe dienstverlener waar u van
dichtbij contact mee hebt, bij u langskomt, zal u gevraagd worden om (indien mogelijk) een
mondmasker te dragen.
Als u bezoek krijgt in de voorziening, dan moet uw bezoeker vanaf het betreden van de voorziening
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en gedurende het hele bezoekmoment zijn mondmasker dragen. Als het bezoek in openlucht
plaatsvindt, is een mondmasker enkel vereist als er geen afstand gehouden kan worden van andere
gebruikers, bezoekers of personeelsleden.
Tijdens de ondersteuning zal uw begeleider altijd een mondmasker dragen, ook tijdens mobiele en
ambulante ondersteuning.
Bij minderjarigen geldt ook een mondmaskerplicht voor het personeel. Bij kinderen jonger dan 12
jaar kan daar vanwege pedagogische redenen van afgeweken worden in onderlinge contacten
tussen kinderen en begeleiders uit dezelfde leefgroep (bubbel). Dat geldt echter niet wanneer de
kinderen een risicoprofiel hebben.
Een volledig overzicht van wanneer u, uw bezoeker of personeel een mondmasker moet dragen
vindt u in het document Richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers (VAPH) update 28 oktober
2021.
Heeft uw voorziening een publiek toegankelijke cafetaria of horecazaak? Dan zijn de beslissingen
van het Overlegcomité van toepassing. U zult bij het betreden van die cafetaria of horecazaak een
Covid Safe Ticket moeten tonen. Dat geldt ook voor uw bezoekers en voor de personeelsleden.
Verder brengen we u nog op de hoogte dat het Vlaams Parlement werk maakt van een decreet dat
voorzieningen de mogelijkheid geeft om een Covid Safe Ticket te vragen aan bezoekers. Dat wil
zeggen dat uw bezoeker telkens een Covid Safe Ticket moet kunnen voorleggen bij het betreden
van de voorziening. Zodra daarover meer duidelijkheid is, zullen we daarover communiceren.
Verder willen we u 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.

