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Bijlagen

Richtlijnen bij overgang naar code geel in coronabarometer
Volgend op de beslissingen van het Overlegcomité met betrekking tot de overgang naar code geel
in de coronabarometer, waardoor de meeste COVID-19-maatregelen vervallen, verduidelijkt de
Vlaamse Regering de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en de zorginstellingen. Er is een
mondmaskerplicht voor iedere persoon vanaf 12 jaar en ouder in zorginstellingen, maar de
zorginstelling kan daarvan afwijken op basis van een risicoanalyse.
De Taskforce COVID-19 Zorg werkte vervolgens richtlijnen uit voor de welzijnssector. Elke
voorziening krijgt de verantwoordelijkheid om - binnen de grenzen van de coronabarometer en de
bepalingen van de Interministeriële Conferentie omtrent testen, quarantaine en isolatie - een eigen
beleid te voeren rekening houdend met de individuele situatie van de voorziening.
Dat geeft de mogelijkheid en verantwoordelijkheid aan uw dienst of zorgaanbieder om rond het
gebruik van mondmaskers bij bezoekers, personeel en gebruikers, activiteiten, bezoek … een beleid
uit te werken aangepast aan de specifieke situatie in de voorziening. Dat beleid kan ook verschillen
binnen verschillende werkingen van een voorziening op basis van de aard van de ondersteuning,
het risico op ernstig ziekteverloop bij besmetting door COVID-19 of een verhoogd risico voor
andere gebruikers. Uw zorgaanbieder werkt zijn beleid uit op basis van een risicoanalyse en in
overleg met gebruikers en personeel. Het VAPH raadde de zorgaanbieders aan om voor de
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uitwerking van dat beleid ook advies in te winnen bij een arts.

1. Basismaatregelen
Aangezien de huidige pandemie nog niet afgelopen is, moeten ook de basismaatregelen nog steeds
nageleefd worden door alle aanwezigen. Die maatregelen gaan verdere verspreiding tegen en
dragen bij tot het voorkomen van uitbraken. Denk daarbij aan een goede handhygiëne, aandacht
voor sociale afstand en wanneer nodig correct dragen van een mond-neusmasker, goede ventilatie,
alertheid voor symptomen van COVID-19 en bij (vermoeden van besmetting) gepaste maatregelen
nemen.
2. Bezoek
Gebruikers, familie, de voorziening en de samenleving willen een bezoekregeling die én warmmenselijk én veilig verloopt. Dat creëert onvermijdelijk een spanningsveld. De uitdaging is om te
komen tot een bezoekregeling waar u en uw familie zich goed bij voelen, die haalbaar is voor de
medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd.
Beperkingen in bezoek zijn niet toegestaan, zowel niet binnenshuis als in de buitenlucht, zowel niet
in tijdsduur als wat betreft de dagen van de week enzovoort, tenzij wegens een (vermoeden van)
uitbraak, uitbraakgerichte testing en dergelijke.
Uw minimale bezoekrecht moet steeds worden gegarandeerd, zelfs bij een uitbraak of bij geplande
testing. Ook als u besmet bent met COVID-19 wordt een minimaal bezoekrecht gegarandeerd, mits
het dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmaterialen.
3. Mond-neusmasker
Zoals eerder vermeld geldt nog steeds een mondmaskerplicht (chirurgisch) voor personeelsleden
en bezoekers vanaf 12 jaar binnen zorginstellingen, waaronder ook voorzieningen erkend of
vergund door het VAPH.
Er is echter ruimte voor een beleid aangepast aan de situatie van uw zorgaanbieder. Uw
zorgaanbieder kan op basis van de eerder vermelde risicoanalyse afwijken van de
mondmaskerplicht in het algemeen of in bepaalde situaties, voor bepaalde deelwerkingen of voor

bepaalde personen.

4. Contactonderzoek, test-, quarantaine-/isolatiebeleid
Voor het contactonderzoek en test-, quarantaine- en isolatiebeleid binnen de residentiële setting
moet uw zorgaanbieder strikt de bepalingen volgen die door de Interministeriële Conferentie (IMC)
Volksgezondheid zijn vastgelegd.
U informeert zich best bij uw zorgaanbieder over het gevoerde beleid. Uw zorgaanbieder heeft die
richtlijnen pas recent ontvangen, dus het is mogelijk dat men nog bezig is met de uitwerking
daarvan.

