
Versie: 25 maart 2021 Basisrichtlijnen COVID-19 
de voorziening voldoet NIET aan de vooropgestelde vaccinatiegraad 

Versoepelde modaliteiten COVID-19  
mits voldaan is aan de vooropgestelde vaccinatiegraad 

Basishygiënemaatregelen handhygiëne, registratie van bezoekers, dragen van chirurgisch mondneusmasker vanaf betreden van de voorziening, 
afstand houden, ontsmetten van high touch oppervlakken, … 

(Her)opname Elke nieuwe bewoner wordt beschouwd als een hoog-risicocontact 
- kamerisolatie  
- testafname bij opname en op dag 7 

Nieuwe bewoners zijn een mogelijke bron van besmetting: beperkt 
verblijf van een week op de kamer 

- testafname bij opname en op dag 7 
- maaltijden op de kamer 
- mogelijkheid om occasioneel de kamer te verlaten mits het 

dragen van een chirurgisch mondneusmasker 
- bezoek door één iemand kan in de kamer, waarbij elkeen een 

chirurgisch mondneusmasker draagt en afstand houdt 
- bezoek buiten (in open lucht) kan zoals voor elke andere 

bewoner 

Bezoek Algemeen: 
Bezoeker volgt de richtlijnen inzake handhygiëne, voldoet aan de 
registratieplicht en draagt een chirurgisch mondneusmasker bij het 
betreden van de voorziening en bij verplaatsingen doorheen de 
voorziening 
 
Kader voor bezoeken: 
- één vast nauw contact, fysiek dichtbij voor langer dan 15 

minuten, zonder afstand, waarbij zowel bezoeker als bewoner 
een chirurgisch mondneusmasker dragen om het risico op 
besmetting in deze situaties te beperken, eventueel op de 
kamer;  

- één sociaal contact, die om de twee weken kan wisselen, met 
respect voor afstandsregels, hygiënemaatregelen en met een 
chirurgisch mondneusmasker door zowel bewoner als bezoeker; 

Algemeen: 
Bezoeker volgt de richtlijnen inzake handhygiëne, voldoet aan de 
registratieplicht en draagt een chirurgisch mondneusmasker bij het 
betreden van de voorziening en bij verplaatsingen doorheen de 
voorziening 
 
Kader voor bezoeken: 
- twee nauwe contacten (= knuffelcontacten) 
- zonder mondneusmasker  
- fysiek contact is mogelijk 
- contacten kunnen tweewekelijks wisselen maar zijn niét samen 

aanwezig. 
(géén onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde 
bewoners) 

Contacten tussen bewoners - beperkt tot de leefgroepcontacten 
- GAW/SFG: leefgroepcontacten enkel met huisgenoot 

- Leefgroep-overschrijdende activiteiten zijn mogelijk, mits de nodige 
voorzichtigheid inzake hoog-risicocontacten 

- Bewoners kunnen vrij bewegen in de voorziening  
(géén onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde 
bewoners) 

Verlaten van de voorziening Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de 
beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening, 
conform de nationale bepalingen en de geldende lokale bepalingen 

In de buitenlucht is het toegelaten om met een beperkt aantal personen 
samen te komen, weliswaar op een veilige afstand. Dit naar analogie met 
wat voor elke burger geldt en bepaald is in de nationale richtlijnen. 

Symptomen? Bewoners die klachten hebben compatibel met de gevalsdefinitie van COVID-19 moeten een test 
ondergaan en gaan in contactdruppelisolatie 

Externe animatie Externe animatoren (zangers, koor, orkest, theatergroepen, clowns, goochelaars, …) zijn vooralsnog niet toegelaten in 
de voorziening. Eventuele optredens kunnen wel in de buitenlucht gehouden worden. 

 


