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Bijlagen

Mondmaskergebruik en bezoek
1. Mondmaskergebruik
Door de sterke stijging van de COVID-19-besmettingen met de omikronvariant werden de
richtlijnen rond mondmaskergebruik aangepast.

●

Een textielen mondmasker wordt niet meer toegestaan bij VAPH-zorgaanbieders of tijdens
mobiele en ambulante ondersteuning. In de situaties waar u een mondmasker moet
dragen, zult u vanaf nu minstens gebruik moeten maken van een chirurgisch mondmasker.
Ook uw bezoekers zullen minstens een chirurgisch mondmasker moeten dragen. Bij bezoek
aan fysiek kwetsbare personen wordt echter een FFP2-masker (zonder ventiel) sterk
aanbevolen. Die maskers bieden een betere bescherming tegen ziekteverwekkers die via
de lucht verspreid kunnen worden voor zowel de drager van het masker als anderen.

●

Als u een hoogrisicocontact gehad hebt en niet in quarantaine moet of kunt, of de
quarantaine vervroegd mag worden stopgezet, zult u een chirurgisch mondmasker moeten
dragen (als dat voor u haalbaar is) tot en met dag 10 na het hoogrisicocontact. Als het
haalbaar is, draagt u echter bij voorkeur een FFP2-masker (zonder ventiel). Voor
personeelsleden met een hoogrisicocontact geldt een verplichting voor het gebruik van
een FFP2-masker (zonder ventiel) tot 10 dagen na het hoogrisicocontact.
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●

Bij uw zorgaanbieder moeten personeelsleden die contacten hebben met fysiek kwetsbare
gebruikers, verplicht een FFP2-masker dragen tijdens de ondersteuning. In andere gevallen
is er een verplichting tot het dragen van een chirurgisch mondmasker.

Een volledig overzicht over welk type mondmasker in welke situatie gebruikt moet worden, vindt u
op: https://www.vaph.be/documenten/richtlijnen-voor-het-gebruik-van-mondmaskers-vaph-1.

Daarnaast vragen we u om het mondmasker telkens op een correcte manier te dragen en te
bewaren (bv. niet in de broekzak) en dagelijks te verversen. Sensibiliseer ook uw bezoekers
daaromtrent.

2. Bezoek
Naar aanleiding van het gewijzigde quarantainebeleid voor hoogrisicocontacten sinds 10/01/2022
gelden onderstaande richtlijnen voor bezoekers bij VAPH-zorgaanbieders.
●

Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de
symptomen minimum 10 dagen (7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek
gaan bij een zorgaanbieder.

●

Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) kunnen na een hoogrisicocontact tot en
met 10 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen.

●

Vermits aan laagrisicocontacten (ongeacht hun vaccinatiestatus) wordt gevraagd de
contacten tot een minimum te beperken, wordt aan die bezoekers uiterste voorzichtigheid
gevraagd: strikte handhygiëne toepassen, afstand houden, steeds op correcte wijze een
chirurgisch (bij voorkeur FFP2-) mondmasker dragen …

