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COVID-19 
MAATREGELEN 

Niveau 1 
‘vernieuwde 
normaal’  

(vanaf sept 2021) 

Niveau 1 
(vanaf 9 juni 

2021) 

Niveau 2A 
(bij kamer-en/of 
groepsisolatie) 

Niveau 2 B 
 

Verscherpt 
Niveau 2B+ 

Light niveau 3 Niveau 3 

Overgangen 
zorggebruiker 

en/of verwanten 
van/naar Sint 

Oda 

       

Bezoek Ja, terug toegelaten 
zoals voor corona + 
ook terug deelname 
aan activiteiten 
door familie 
MITS: 
-Bezoeker draagt 
binnen steeds 
masker (uitz kind < 
12 j). Indien samen 
wordt gegeten of 
gedronken, kan 
masker even 
worden afgezet 
(dan zoveel 
mogelijk bewaren 
1,5 m afstand).  
-Strikte 
handhygiëne 
-Goede ventilatie 
lokaal 
-Vermijd te veel 
personen samen in 
1 ruimte/lokaal 

Ja mits:  
AANTAL: 2 pers per 
keer indien bezoek 
binnen; 4 pers 
indien bezoek 
buiten (uitz op 
vraag) 
WIE: personen uit 
bubbel van naaste 
familie (= ouders, 
broers/zussen, 
grootouders) of 
naastbetrokkenen.  
WAAR: in 
buitenlucht of 
aparte ruimte of 
kamer 
zorggebruiker. 
Goede ventilatie 
van gebruikte 
ruimte. 
HOE: bezoeker kan 
niet zelf eten of 
drinken tijdens 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 
Uitzondering: 
-palliatieve 
situatie 
-ernstig zieke 
zorggebruiker 
 

Ja mits:  
2 personen per keer, 
uit bubbel van naaste 
familie (= ouders, 
broers/zussen, 
grootouders) of 
naastbetrokkenen. 
In buitenlucht of 
aparte ruimte of 
kamer zorggebruiker. 
Goede ventilatie van 
gebruikte ruimte. 
Bezoeker kan niet zelf 
eten of drinken 
tijdens bezoek, 
masker wordt dus 
steeds opgehouden. 
Registratie bezoekers 
is noodzakelijk. 
 

Ja mits:  
2 vaste en zelfde 
personen uit 1 
bubbel. 
In buitenlucht of 
aparte ruimte of 
kamer 
zorggebruiker. 
Goede ventilatie 
van gebruikte 
ruimte. 
Bezoeker kan niet 
zelf eten of 
drinken tijdens 
bezoek, masker 
wordt dus steeds 
opgehouden. 

Ja mits:  
2 vaste en zelfde 
personen uit 1 
bubbel. 
In buitenlucht of 
aparte ruimte of 
kamer 
zorggebruiker. 
Goede ventilatie 
van gebruikte 
ruimte! 
Registratie 
gelinkt aan 
ondertekening 
verklaring op 
eer. 
Bezoeker kan 
niet zelf eten of 
drinken tijdens 
bezoek, masker 
wordt dus 
steeds 
opgehouden. 

Ja mits:  
2 vaste en zelfde 
personen uit 1 
bubbel. 
In buitenlucht of 
aparte ruimte of 
kamer 
zorggebruiker. 
Goede ventilatie! 
Frequentie: 
minimum 
1x/week 
Registratie 
gelinkt aan 
ondertekening 
verklaring op eer. 
Bezoeker kan 
niet zelf eten of 
drinken tijdens 
bezoek, masker 
wordt dus steeds 
opgehouden. 
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 bezoek, masker 
wordt dus steeds 
opgehouden. 
REGISTRATIE: / 

Dagopvang Geen scheiding 
meer van dag- en 
woonopvang. 
Ophalen en 
brengen aan deur 
van leefgroep 
(ingang voor ABC en 
voor DE).  
Heultje mag in 
grotere bubbels 
werken. 

Geen scheiding 
meer van dag- en 
woonopvang. 
Bubbel per +/- 10 
zorggebruikers. 

Bij besmettingen 
in leefgroep, blijft 
zorggebruiker 2 
weken in 
quarantaine.  
Zorggebruiker kan 
terug komen 
wanneer de 
leefgroep terug 
opstart 
(desbetreffende 
bubbel in ’t 
Heultje) of uit 
isolatie is 
(dagopvang in 
woningen).  

Scheiding dag- en 
woonopvang.  
Bubbel per +/- 10 
zorggebruikers. 

Scheiding dag- en 
woonopvang 
+ verklaring op 
eer (1x/w in te 
vullen) 

Scheiding dag- 
en woonopvang 
+ verklaring op 
eer (1x/w in te 
vullen). 
Bubbels zo klein 
mogelijk maken. 

Sluiting 
dagopvang 
(tenzij andere 
richtlijnen VAPH) 

Busvervoer Ja, in zelfde bubbel 
als dagopvang (met 
eventueel grotere 
bubbels). 

Ja, in zelfde bubbel 
als dagopvang. 

Stop busvervoer 
voor 
zorggebruikers 
van leefgroep in 
fase 2A.   

Ja, in zelfde bubbel 
als dagopvang. Als 
beslist wordt de 
bubbel kleiner te 
maken, impliceert dit 
dus nood aan 
meerdere bussen. 
Aan families wordt 
steeds gevraagd of 
zelf rijden mogelijk is.  

Ja, in zelfde 
bubbel als 
dagopvang. Als 
beslist wordt de 
bubbel kleiner te 
maken, impliceert 
dit dus nood aan 
meerdere bussen. 
Aan families 
wordt steeds 
gevraagd of zelf 
rijden mogelijk is.  

Ja, in zelfde 
bubbel als 
dagopvang. Als 
beslist wordt de 
bubbel kleiner 
te maken, 
impliceert dit 
dus nood aan 
meerdere 
bussen. Aan 
families wordt 
steeds gevraagd 
of zelf rijden 
mogelijk is.  

Stop busvervoer. 
(hangt mede af 
van al dan niet 
sluiten 
dagopvang). 
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Logeren Ja. Ja.  
 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A.  

Neen.  Neen. Neen. Neen. 

Overgang thuis – 
Sint Oda 

Ja,  
Zonder beperking in 
frequentie. 
Ophalen en 
brengen is terug 
toegelaten in de 
leefgroep. Familie 
draagt masker. 

Ja, 
Zonder beperking in 
frequentie 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja mits: 
Vanaf 01/04/21: 
minstens 10 dagen op 
Sint Oda voordat 
overgang thuis. 
Vanaf 12/05/2021: 
wekelijks naar huis 
(1x/w) 

Idem 2B 
+ verklaring op 
eer (af te geven 
bij terugbrengen). 

Ja mits: 
minstens 14 
ganse dagen op 
Sint Oda 
voordat 
overgang thuis + 
verklaring op 
eer (af te geven 
bij 
terugbrengen). 

Neen.  

Nieuwe opnames Ja mits negatieve 
COVID-19 test voor 
opname.  
Indien nieuwe 
zorggebruiker nog 
niet gevaccineerd, 
wordt dit sterk 
aanbevolen. 

Ja mits negatieve 
COVID-19 test voor 
opname. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja mits negatieve 
COVID-19 test voor 
opname. 

Ja mits negatieve 
COVID-19 test 
voor opname. 

Ja mits 
negatieve 
COVID-19 test 
voor opname. 

Neen. 
Tenzij 
crisisopname 

School School: ja. 
POAH: ja, en 
leerkracht werkt 
leefgroep-
overschrijdend. Wel 
volgens behoud van 
bubbels. 

School: ja. 
POAH: ja,  en 
leerkracht werkt 
leefgroep-
overschrijdend. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

School: neen. 
POAH: ja, leefgroep-
overschrijdend 

School: neen. 
POAH: neen. 

School: neen. 
POAH: neen. 

School: neen. 
POAH: neen. 

Organisatie 
personeel contact 

met/op 
leefgroepen  

 

       



Versie september 2021 

Overzichtstabel: niveau 1 van kracht 

 

4 

 

Therapeuten  Ja en leefgroep-
overschrijdend.  
 

Ja en leefgroep-
overschrijdend.  

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A, tenzij 
noodzakelijk. 

Ja en leefgroep-
overschrijdend.  

Idem 2B 
Bij voorkeur 
werken in 
blokken per 
bubbel. 

*Therapeuten 
werken in 
blokken per 
bubbel (met 
wissel van 
schort tussen 
bubbels) 
*Inkanteling 
therapeuten aan 
1 (duo)woning 
op vraag van HR 
zo tekort in 
basiszorg 
behalve 
*Kinesitherapeu
ten 
*Logopedisten 
bij dringende 
vraag. 

Inkanteling 
therapeuten aan 
1 (duo)woning 
behalve 
*Kinesitherapeut
en bij medische 
nodige kiné-
behandeling  
*Logopedisten 
bij dringende 
vraag. 

Leefgroep-
begeleiders 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 

Tijdelijke 
toewijzing aan 
deze leefgroep 
(niet leefgroep-
overschrijdend) 

Ja en leefgroep-
overschrijdend.  

Idem 2B Tijdelijke 
toewijzing aan 1 
leefgroep (niet 
groeps- 
overschrijdend) 
*LG-personeel 
pauzeert in 
eigen LG 
*briefing nacht- 
dienst 
telefonisch 

Tijdelijke 
toewijzing aan 1 
leefgroep (niet 
groeps-
overschrijdend) 
*LG-personeel 
pauzeert in eigen 
LG 
*briefing nacht- 
dienst 
telefonisch 

Bubbelwerking 
leefgroep  

Werken met 
grotere bubbels: 
-Per duo-
/triowoning 

Ja 
Buitenhuizen terug  
naar 1 grotere 
bubbel. 

Ja Ja en sterk 
aangeraden om de 
bubbel kleiner te 
maken. 

Ja en sterk 
aangeraden om 
de bubbel kleiner 
te maken. 

Ja en sterk 
aangeraden om 
de bubbel 
kleiner te maken 

Ja en sterk 
aangeraden om 
de bubbel kleiner 
te maken. 



Versie september 2021 

Overzichtstabel: niveau 1 van kracht 

 

5 

 

-Heultje: in grotere 
bubbels 
-Per buitenhuis 1 
grote bubbel. 

! Buitenactiviteit 
mag met meerdere 
leefgroepen ALS 1,5 
m afstand kan 
bewaard worden. 

(ook 
buitenhuizen). 

Vrijwilligers Alle activiteiten 
terug toegelaten 
met vrijwilligers 
(binnen + buiten) 
zolang de bubbels 
gescheiden blijven. 
Met dragen van 
chirurgisch masker 
binnen. Indien 
samen wordt 
gegeten of 
gedronken, kan 
masker even 
worden afgezet 
(dan zoveel 
mogelijk bewaren 
1,5 m afstand).  
Goede 
handhygiëne. 
 

Ja mits: 
vrijwilliger enkel 
activiteiten buiten 
met zorggebruikers 
(en toegewezen aan 
1 leefgroep) en/of 
ondersteuning van 
niet-zorggebruikers 
gebonden 
activiteiten. 
Met dragen van 
chirurgisch masker.  
Registratie: / 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Neen,  
Behalve vrijwilligers 
buiten (buitenwerk) 
(zonder contact met 
zorggebruikers) en 
MET masker 

Neen.  
 

Neen.  
 

Neen. 

Huishoudelijke 
hulp 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 

Poetsen 
desbetreffende 
leefgroep in 2A als 
laatste van de 
werkshift. 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 
 

Ja en leefgroep-
overschrijdend 

Inkanteling per 
huishoudelijke 
hulp aan 1 
(duo)woning. 

Inkanteling per 
huishoudelijke 
hulp aan 1 
(duo)woning.  

Zelfstandige 
verpleegkundige  
En andere 
zelfstandigen 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 
Desbetreffende 
leefgroep als 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 
 

Ja en leefgroep-
overschrijdend. 
 

Zelfstandigen 
kunnen blijven 
komen, mits 
streven naar 

Zelfstandigen 
kunnen blijven 
komen, mits 
maximale 
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laatste van de 
werkshift. 

maximale 
beperking van 
overschrijding 
bubbels en 
strikte hygiëne 

beperking van 
overschrijding 
bubbels en 
strikte hygiëne 

Pedicure, kapper Ja, en volgens 
richtlijnen van 
Overheid en 
leefgroep-
overschrijdend. 

Ja, en volgens 
richtlijnen van 
Overheid en 
leefgroep-
overschrijdend. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Afhankelijk van 
maatregelen van 
Overheid. 

Neen. Neen. Neen. 

Diensten semi-
urgente zorg 
(orthopedische 
firma’s, tandarts, 
diëtist,..) 

Ja Ja Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja Idem 2B maar met 
maatname in 
kiné-lokaal en niet 
op leefgroep voor 
orthopedische 
bedrijven. 

Mogelijk, 
*Tandarts: mits 
gebruik juiste 
PBM en 
scheiding per 
bubbel 
*Orthopedische 
firma’s mits 
maatname in 
kiné-lokaal 
*Dietist: via 
telewerk 

Neen. 
*Tandarts kan 
nog dringende 
medische 
behandeling 
bieden 

Consultaties, 
ziekenhuisbezoek
en, 
ziekenhuisopnam
es. 

Ja 
Volgens de 
richtlijnen van de 
ziekenhuizen. 

Ja 
Volgens de 
richtlijnen van de 
ziekenhuizen 

Annulatie en 
verplaatsen naar 
latere datum van 
niet- dringende 
consultaties, 
ziekenhuisbezoeke
n en/of 
ziekenhuisopname
n. 

Ja 
!toegang ZH Overpelt 
via poortjes (als 
afspraak: gebruik ID-
kaart; zo 
ondersteuning bieden 
bij opgenomen 
zorggebruiker: 
aanvraag QR-code) 

Idem 2B 
! toegang ZH 
Overpelt via 
poortjes (als 
afspraak: gebruik 
ID-kaart; zo 
ondersteuning 
bieden bij 
opgenomen 
zorggebruiker: 
aanvraag QR-
code) 

Medische zorg 
(consultaties, 
onderzoeken) 
blijven mogelijk.  
Bij geplande 
(dag)opname in 
ZH: vooraf Covid 
testing. 
 
Toegang ZH 
Overpelt: idem 
2B 

Annulatie en 
verplaatsen naar 
latere datum van 
niet-dringende 
consulaties, 
ziekenhuisbezoe
ken en/of 
ziekenhuisopnam
en. Bij dringende 
afspraak wordt 
aan familie 
gevraagd dit te 
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begeleiden. Voor 
een essentieel 
onderzoek gaat 
de leefgroep 
mee.  

Activiteiten 
zorggebruiker 

STEEDS ZONDER 
MIXEN VAN 
BUBBELS !!! 

STEEDS ZONDER 
MIXEN VAN 
LEEFGROEPBUBBEL
S !!!  

     

Zwembad (incl. 
caldarium,..) 

Ja. 
Chirurgisch 
mondmasker niet 
meer verplicht in 
zwembadhal en 
stoomdouche, wel 
in de andere 
ruimtes. 

Ja. 
! Met chirurgisch 
mondmakser. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja. 
! Met chirurgisch 
mondmasker.  

Neen. Neen. Neen. 

Manège Ja. Ja. Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja. Ja. Ja, mits strikte 
scheiding tussen 
groepen en  
goed 
ontsmetten na 
gebruik lokalen. 
 

Neen. 

Sens - city Ja, en met strikte 
scheiding tussen 
bubbels en goed 
ontsmetten na 
gebruik lokalen 
(door groep zelf, 
volgens 
opgehangen 
richtlijnen) 

Ja, en met strikte 
scheiding tussen 
groepen en goed 
ontsmetten na 
gebruik lokalen. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja, en met strikte 
scheiding tussen 
groepen en goed 
ontsmetten na 
gebruik lokalen. 

Ja. Ja, mits strikte 
scheiding tussen 
groepen en  
goed 
ontsmetten na 
gebruik lokalen. 

Neen. 
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Wandelen, 
fietsen.   

Ja. 
-op terrein: naar 
keuze (niet meer 
volgens 1-
richtingsverkeer) 
-buiten terrein: 
vermijd drukke 
plaatsen en 
momenten. 

Ja. 
-op terrein: via 1-
richtingsverkeer 
-buiten terrein: 
vermijd drukke 
plaatsen en 
momenten. 

Neen buitenshuis. 
Ja binnenshuis in 
eigen leefgroep of 
tuin. 
Uitzonderingen 
kunnen besproken 
worden op 
crisisteam.   

Ja. Risico op contact 
met anderen moet 
nihil zijn 

Ja mits naleving 
eenrichtingsverke
er. 

Ja mits naleving 
eenrichtings-
verkeer. 

Ja mits strike 
naleving 
wandelzones. 

Kampen Ja mits naleving ter 
plekke van 
richtlijnen van dit 
uitbraakplan en 
vanuit de Overheid 
en evt 
randvoorwaarden 
afh van situatie op 
dat moment. 

Ja mits mogelijkheid 
tot naleving 
richtlijnen opgelegd 
vanuit de Overheid 
en evt 
randvoorwaarden 
afh van situatie op 
dat moment. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Neen. Neen. Kampen 
gaan niet door. 

Neen. Kampen 
gaan niet door. 

Neen. Kampen 
gaan niet door. 

Evenementen 
Tuinfeest/BBQ/… 

Na overleg met 
crisisteam 

Enkel in overleg 
met crisisteam. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Neen. Neen. Neen. Neen. 

Winkelen Ja mits mogelijkheid 
tot naleving 
richtlijnen opgelegd 
vanuit de Overheid. 
Vermijd drukke 
plaatsen en 
momenten. 

Ja mits mogelijkheid 
tot naleving 
richtlijnen opgelegd 
vanuit de Overheid. 
Vermijd drukke 
plaatsen en 
momenten. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja mits naleving 
richtlijnen opgelegd 
vanuit de Overheid. 
Risico op contacten 
met anderen moet 
beperkt zijn. 

Ja mits naleving 
richtlijnen 
opgelegd vanuit 
de Overheid. 
Risico op 
contacten met 
anderen moet 
nihil zijn. 

Neen. Neen. 

Iets gaan 
drinken,… 

Ja mits mogelijkheid 
tot naleving 
richtlijnen opgelegd 
vanuit de Overheid. 

Ja mits mogelijkheid 
tot naleving 
richtlijnen opgelegd 
vanuit de Overheid. 

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. 

Ja mits naleving 
richtlijnen opgelegd 
vanuit de Overheid. 
Risico op contacten 

Nationale 
maatregel: cafés 
en restaurant 
gesloten. 

Neen. Neen. 
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Vermijd drukke 
momenten en 
plaatsen. 

Vermijd drukke 
momenten en 
plaatsen. 

met anderen moet 
beperkt zijn. 

Bezoek 
buitenhuizen naar 
campus Sint Oda 

Ja. Ja. Tijdelijke 
stopzetting van 
buitenhuis 
leefgroep in fase 
2A met bezoek 
naar campus Sint 
Oda. 

Ja. Ja. Ja. Neen, 
buitenhuizen 
komen niet op 
het terrein van 
campus Sint Oda.  

Organisatie 
algemeen 
Sint Oda 

       

Was en 
levensmiddelen 
van families 

Ja, rechtstreeks 
naar 
desbetreffende 
leefgroep. Was mag 
zelf gedaan worden 
door families. 

Ja, rechtstreeks 
naar 
desbetreffende 
leefgroep. Was mag 
zelf gedaan worden 
door families.  

Tijdelijke 
stopzetting op 
leefgroep in fase 
2A. Brengen en 
afhalen van 
zorggerelateerde 
producten en 
levensmiddelen 
gebeurt aan het 
magazijn. Was 
gebeurt niet door 
families zelf. 

Ja, rechtstreeks naar 
desbetreffende 
leefgroep. Was mag 
zelf gedaan worden 
door families. 

Ja, rechtstreeks 
naar 
desbetreffende 
leefgroep. Was 
mag zelf gedaan 
worden door 
families. 

*Brengen en 
afhalen van 
zorggerelateerd
e producten en 
levensmiddelen 
rechtstreeks 
naar leefgroep 
(graag beperkt 
houden). 
*Was mag door 
families zelf 
gebeuren. 

Neen. Brengen 
en afhalen van 
zorggerelateerde 
producten en 
levensmiddelen 
gebeurt aan het 
magazijn. Was 
gebeurt niet 
door families 
zelf.  

Maaltijden Maaltijden worden 
verdeeld door 
logistiek 
medewerker. 
Buitenhuizen mag 
zelf hun maaltijden 
ophalen op  campus 
Sint Oda. 
 

Maaltijden worden 
verdeeld door 
logistiek 
medewerker. 
Buitenhuizen mag 
zelf hun maaltijden 
ophalen op  campus 
Sint Oda. 
 

Maaltijden 
worden verdeeld 
door logistiek 
medewerker. De 
logistiek 
medewerker 
betreedt de 
woningen niet. 
Technische dienst 

Maaltijden worden 
verdeeld door 
logistiek 
medewerker. De 
logistiek medewerker 
betreedt de 
woningen niet. 
Technische dienst 

Maaltijden 
worden verdeeld 
door logistiek 
medewerker. De 
logistiek 
medewerker 
betreedt de 
woningen niet. 
Technische dienst 

Maaltijden 
worden 
verdeeld door 
logistiek 
medewerker. De 
logistiek 
medewerker 
betreedt de 
woningen niet. 

Maaltijden 
worden verdeeld 
door logistiek 
medewerker. De 
logistiek 
medewerker 
betreedt de 
woningen niet. 
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levert de 
maaltijden aan de 
buitenhuizen 
indien buitenhuis 
in fase 2A is. 

levert de maaltijden 
aan de buitenhuizen. 

levert de 
maaltijden aan de 
buitenhuizen. 

Technische 
dienst levert de 
maaltijden aan 
de buitenhuizen.  

Technische 
dienst levert de 
maaltijden aan 
de buitenhuizen.  

Medicatie  
 

Af te halen in Sens-
city. 

Af te halen in Sens-
city. 

Medicatie wordt 
naar leefgroep 
gebracht door de 
nursing. Een 
individueel 
personeelslid kan 
iets komen 
afhalen indien dit 
niet gebracht kan 
worden. 

Af te halen in Sens-
city. 
 

Af te halen in 
Sens-city. 

Medicatie mag 
niet meer 
opgehaald 
worden in SC; 
wordt geleverd 
door technische 
dienst (2x/d 
ronde). 
Dringende 
levering gebeurt 
door de nursing. 

Medicatie mag 
niet meer 
opgehaald 
worden in SC; 
wordt geleverd 
door technische 
dienst (2x/d 
ronde). 
Dringende 
levering gebeurt 
door de nursing. 

Externen (in 
kader van 
overleg, 
rondleiding). 

Ja, kan op het 
terrein. 
Draagt steeds een 
chirurgisch masker 
+ handhygiëne. 
 

Ja, kan op het 
terrein. 
Registratie van 
aanwezigheid (bij 
aankomst aan 
receptie) 
 

Nvt.  Neen, niet op het 
terrein tenzij 
toelating crisisteam.  
Zoveel mogelijk 
digitaal overleg met 
externen. 
ZPB kunnen terug 
doorgaan (online of 
fysiek: dan in 
voldoende grote 
ruimte) 

Neen, niet op het 
terrein tenzij 
toelating 
crisisteam.  
Zoveel mogelijk 
digitaal overleg 
met externen. 

Neen, niet op 
het terrein tenzij 
toelating 
crisisteam.  
Zoveel mogelijk 
digitaal overleg 
met externen. 

Neen, niet op het 
terrein tenzij 
toelating 
crisisteam.  
Zoveel mogelijk 
digitaal overleg 
met externen. 

Vormingen  Ja, kan op het 
terrein (fysiek), ook 
mogelijk met 
externen. 
Met dragen van 
masker. 

Ja, kan op het 
terrein (fysiek), ook 
mogelijk met 
externen. 
Let op goede 
ventilatie van 
lokaal! 

Personeel in een 
leefgroep fase 2A 
kan noodzakelijke 
vormingen volgen.  

Ja, kan met internen 
(Sint Oda personeel) 
op het terrein. Niet 
voor externen 
mogelijk op terrein 
(wel evt op externe 
locatie).  

Idem 2B 
Let op goede 
ventilatie van 
lokaal! 

Niet 
noodzakelijke 
vormingen 
worden 
uitgesteld. 
Zoveel mogelijk 

Niet 
noodzakelijke 
vormingen 
worden 
uitgesteld. 
Zoveel mogelijk 
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Let op goede 
ventilatie van lokaal 
(CO2-meting). 
Digitaal is nog 
steeds optie. 

Waar kan, kies nog 
steeds voor digitale 
optie. 

Digitale vormingen 
blijven de voorkeur 
hebben. 

digitale 
vormingen. 

digitale 
vormingen. 

Vergaderingen  Ja, kan op het 
terrein (fysiek), ook 
mogelijk met 
externen. 
Met dragen van 
masker. 
Let op goede 
ventilatie van lokaal 
(CO2-meting). 
Digitaal is nog 
steeds optie. 
Toegelaten aantal 
aanwezige 
personen terug cfr 
vroeger. 

Ja, kan op het 
terrein (fysiek), ook 
mogelijk met 
externen. 
Let op goede 
ventilatie van 
lokaal! 
Waar kan, kies nog 
steeds voor digitale 
optie. 

Personeel in een 
leefgroep fase 2A 
kan noodzakelijke 
vergaderingen 
tussen elkaar 
organiseren. Dit 
gebeurt bij 
voorkeur digitaal.  

Ja, kan met internen 
(Stijn personeel) op 
het terrein.  
Digitaal vergaderen 
blijft de voorkeur. 

Idem 2B 
Let op goede 
ventilatie van 
lokaal! 

Niet 
noodzakelijke 
vergaderingen 
worden 
uitgesteld. 
Zoveel mogelijk 
digitaal overleg. 
Enkel live 
overleg (enkel 
Sint Oda 
personeel) 
indien 
noodzakelijk. 

Niet 
noodzakelijke 
vergaderingen 
worden 
uitgesteld. 
Zoveel mogelijk 
digitaal overleg. 
Enkel live overleg 
(enkel Sint Oda 
personeel) indien 
noodzakelijk.  

Pauzemomenten Ja, plaats naar 
keuze. 
Mits strikt bewaren 
van afstand 1,5 m 
tijdens 
eten/drinken. 

Ja, plaats naar 
keuze. 
Mits strikt bewaren 
van afstand 1,5 m 
tijdens 
eten/drinken. 

Enkel in eigen 
leefgroep  

Ja, plaats naar keuze. 
Mits strikt bewaren 
van afstand 1,5 m 
tijdens eten/drinken. 

Idem 2B 
Mits strikt 
bewaren van 
afstand 1,5 m 
tijdens 
eten/drinken. 

Enkel in eigen 
leefgroep of 
eigen gebouw. 

Enkel in eigen 
leefgroep of 
eigen gebouw. 

Cafetaria Ja, is open. 
Mits strikt bewaren 
van afstand van 1,5 
m + goede 
handhygiëne. 
Vrijwilligers + 
externen terug 
welkom. 

Ja mits zelf 
opwarmen warme 
maaltijd. 
Mits strikt bewaren 
van afstand van 1,5 
m. 

Nvt.  Ja mits zelf 
opwarmen warme 
maaltijd.  
Mits strikt bewaren 
van afstand van 1,5 
m. 

Idem 2B 
Mits strikt 
bewaren van 
afstand 1,5 m 
tijdens 
eten/drinken. 

Gesloten. Enkel 
broodjes 
afhalen. 

Gesloten. Enkel 
broodjes afhalen. 
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Gebruik 
hoofdgebouw 

Ja Ja Ja Ja Idem 2B *Toegang voor 
externen tot Sint 
Oda: slechts 
mogelijk via 2 
(permanent 
gesloten) 
ingangen (1 aan 
hoofdgebouw 
langs receptie, 1 
aan magazijn 
voor 
leveranciers) 
*Nog meerdere 
toegangen voor 
intern gebruik 

Ja mits  
Enkel toegang via 
ingang receptie. 

Gebruik Sens-city Ja  
*voor aanbod ZG: 
mits scheiding 
bubbels en goed 
ontsmetten na 
gebruik 
*voor centraal 
pauzeren alle 
personeel, mits 
bewaren 1,5 m 
afstand 
*voor 
bezoek/familie 
*voor externen  

Ja  
*voor aanbod ZG: 
mits scheiding 
groepen en goede 
desinfectie 
*voor centraal 
pauzeren alle 
personeel, mits 
bewaren1,5 m 
afstand 
*voor bezoek op 
afspraak in 
weekend 

Neen. Een 
individueel 
personeelslid kan 
iets komen 
afhalen indien dit 
niet gebracht kan 
worden.  

Ja 
*voor aanbod ZG: 
mits scheiding 
groepen en goede 
desinfectie 
*voor centraal 
pauzeren alle 
personeel, mits 
bewaren1,5 m 
afstand 
*voor bezoek op 
afspraak in weekend 
 

Idem 2B Ja 
*Voor aanbod 
ZG: mits 
scheiding 
groepen en 
goede 
desinfectie 
*voor pauze: 
enkel voor 
personeel dat 
daar werkt 

Ja mits 
Enkel toegang 
voor personeel 
via ingang Heien 
in kader van 
ophaling. 

Hygiënische 
maatregelen en 
sensibilisering 
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Sociale 
(thuis)bubbel 
Hygiëne  
Verluchting  

Hand-, hoest- en 
nieshygiëne is 
belangrijk. 
Gebruik van 
(chirurgisch) 
mondneusmasker 
binnen is verplicht, 
buiten niet meer 
verplicht. 
Vaak verluchten is 
noodzakelijk. 

Bubbel zo klein 
mogelijk houden, 
volgens richtlijnen 
Overheid. 
Hand-, hoest- en 
nieshygiëne is 
belangrijk. 
Gebruik van 
mondneusmasker is 
verplicht 
(chirurgisch). 
Vaak verluchten is 
noodzakelijk. 

Bubbel zo klein 
mogelijk houden. 
Hand-, hoest- en 
nieshygiëne is 
belangrijk. 
Gebruik van 
mondneusmasker 
en schort is 
verplicht (FFP2). 
Vaak verluchten is 
noodzakelijk. 

Bubbel zo klein 
mogelijk houden. 
Hand-, hoest- en 
nieshygiëne is 
belangrijk. 
Gebruik van 
mondneusmasker is 
verplicht 
(chirurgisch). 
Vaak verluchten is 
noodzakelijk. 

Idem 2B 
Gebruik 
(preventief) FFP2 
masker bij 
langdurige nauwe 
zorgcontacten. 

Idem 2B 
Gebruik 
(preventief) 
FFP2 masker bij 
langdurige 
nauwe 
zorgcontacten. 

Bubbel zo klein 
mogelijk houden. 
Hand-, hoest- en 
nieshygiëne is 
zeer belangrijk. 
Gebruik van 
mondneusmaske
r is verplicht 
(chirurgisch). 
Gebruik 
(preventief) FFP2 
masker bij 
langdurige 
nauwe 
zorgcontacten. 
Vaak verluchten 
is noodzakelijk. 

Symptomen 
opvolgen = 
Zelfmonitoring 
personeel + 
temperatuur 
meten bij 
zorggebruikers 

Ja d.w.z.  
Alert blijven op 
symptomen zoals 
hoesten, keelpijn,.. 
Temperatuur 
zorggebruikers 
1x/dag meten. 

Ja d.w.z.  
Alert blijven op 
symptomen zoals 
hoesten, keelpijn,.. 
Temperatuur 
zorggebruikers 
1x/dag meten.  

Ja, personeel is 
extra alert d.w.z. 
Alert blijven op 
symptomen zoals 
hoesten, 
keelpijn,.. 
Temperatuur 
zorggebruikers 
2x/dag meten. 

Ja d.w.z.  
Alert blijven op 
symptomen zoals 
hoesten, keelpijn,.. 
Temperatuur 
zorggebruikers 
2x/dag meten. 

Ja d.w.z.  
Alert blijven op 
symptomen zoals 
hoesten, 
keelpijn,.. 
Temperatuur 
zorggebruikers 
2x/dag meten. 

Ja d.w.z.  
Alert blijven op 
symptomen 
zoals hoesten, 
keelpijn,.. 
Temperatuur 
zorggebruikers 
2x/dag meten. 

Ja d.w.z.  
Alert blijven op 
symptomen zoals 
hoesten, 
keelpijn,.. 
Temperatuur 
zorggebruikers 
en personeel 
2x/dag meten. 

Registratie-
formulieren 

Neen. Ja, voor externen 
(bij aankomst aan 
receptie). 
Niet meer voor 
bezoek familie en 
vrijwilligers. 

Nvt. Ja, voor bezoekers. Ja, voor 
bezoekers. 

Ja, voor 
bezoekers. 

Ja, voor 
bezoekers 

Verklaring op eer  Neen. Neen.  Nvt. Neen. Verklaring op eer  Verklaring op 
eer  

Voor 
woonopvang: nvt 
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Bij woonopvang: 
af te geven als 
zorggebruikers 
terug wordt 
gebracht 
Bij dagopvang: af 
te geven begin 
van elke week. 

Bij woonopvang: 
af te geven als 
zorggebruikers 
terug wordt 
gebracht 
Bij dagopvang: 
af te geven 
begin van elke 
week. 
Bij bezoek: bij 
elke 
bezoekmoment 
ondertekenen 
op de leefgroep.  

Voor dagopvang: 
afh van al dan 
niet sluiten 
dagopvang (= afh 
van richtlijnen 
VAPH). 
Bij bezoek: bij 
elke 
bezoekmoment 
ondertekenen op 
de leefgroep. 

 

Opmerking: Wanneer een zorggebruiker in kamerisolatie is omdat hij/zij mogelijke symptomen heeft van COVID-19, wordt desbetreffende zorggebruiker behandeld als 

‘mogelijks’ besmet totdat uitslag van COVID-19 test bekend is. De rest van de leefgroep wordt behandeld met maatregelen zoals opgelijst in niveau 1 of 2B of 2B+ 

(afhankelijk wat de fase is die heerst op Sint Oda). Als een groep in groepsisolatie is, wordt de hele groep behandeld als ‘mogelijks’ besmet en zit de volledige groep in 

niveau 2A totdat de groep uit groepsisolatie kan.  


