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VERSOEPELING MAATREGELEN COVID-19 

Terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ 

 

1. Inleiding  

De laatste maanden werden er heel veel strenge maatregelen genomen in de strijd tegen het 

coronavirus. De Nationale Veiligheidsraad van 3 juni leidde tot een belangrijke ommekeer in de 

aanpak van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19: onze maatschappij keert terug naar ‘het 

nieuwe normaal’. Dit betekent dat alles opnieuw is toegestaan, uitgezonderd de activiteiten die 

specifiek worden uitgesloten. Ook hebben we een nota van het VAPH ontvangen waar we binnen onze 

sector overstappen naar het ‘nieuwe normaal’. We gaan dus ook binnen onze sector en op Sint Oda 

bewegen van ‘alles is verboden behalve…’ naar ‘alles is toegelaten behalve…’.   

 

2. ALGEMENE aanbevelingen & voorzorgsmaatregelen:  

 

Deze gelden altijd en overal  

 

2.1. Preventieve en hygiënische maatregelen 

  

a. Afstand: altijd social distancing (minstens 1,5 m) met anderen (tenzij in eigen 

thuisbubbel). Zo niet mogelijk, is het dragen van mondneusmasker verplicht.  

b. Beperk je aantal fysieke contacten.  

c. Buiten: Bij voorkeur ontmoetingen buiten. Zo niet zorg voor goede ventilatie in de 

ruimte (ramen en eventueel deuren open). 

d. Goede hygiëne gedurende de dag. 

i. Handhygiëne 

ii. Nies- en hoesthygiëne 

iii. Ontsmetten van high-touch oppervlaktes na gebruik/na aanwezigheid.  

e. Pas bovenstaande regels nog strikter en met meer voorzichtigheid toe bij kwetsbare 

personen. 
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2.2. Testen en contactonderzoek 

 

a. Alert blijven op mogelijke COVID-19 symptomen.  

Hoe doen we dit concreet? 

a.1. Bij zorggebruikers: 

- Temperatuur wordt 2x/d bij bewoners gecontroleerd 

- Zo mogelijke COVID-19 symptomen: testing + op kamerisolatie tot resultaat gekend. 

o zo negatief: stop kamerisolatie 

o zo positief (of vals negatief) op kamerisolatie (duur bepaald door arts) 

 

Opmerking: 

Bij zorggebruikers in dagopvang: 

- We vragen aan ouders om hun kind iedere ochtend te temperaturen. Bij verhoogde 
temperatuur kan de zorggebruiker niet naar de dagopvang komen. 

- Naast het temperaturen ’s morgens thuis, zullen zorggebruikers éénmaal per dag 
getemperatuurd worden in de dagopvang. Indien er sprake is van een verhoogde temperatuur, 
worden de ouders onmiddellijk gebeld om hun kind te komen halen.   

- Contacteer de medische dienst en je leefgroep van Sint Oda bij een positieve test.  

T. 011 805 843 

a.2. Bij personeel en vrijwilliger: 

- Blijf aandachtig voor zelf-monitoring 

- Bij mogelijke COVID-19 symptomen: contacteer je huisarts voor testing 

o Zo negatief: terug aan het werk 

o Zo positief: 7 dagen in thuisisolatie + contact-tracing 

 Hoog risico contacten (= contact langer dan 15 min en op afstand < 1,5 m en 

zonder dragen van masker): 14 dagen in thuisisolatie 

- Contacteer de medische dienst van Sint Oda bij een positieve test (ook indien er contact was 

met zorggebruiker 2 dagen voor de symptomen).  

 

a.3. Bij familie van de zorggebruiker: 

- Blijf aandachtig voor zelf-monitoring 

- Bij mogelijke COVID-19 symptomen: contacteer je huisarts voor testing 

o Zo positief: 7 dagen in thuisisolatie + contact-tracing 

 Hoog risico contacten (= contact langer dan 15 min en op afstand < 1,5 m en 

zonder dragen van masker): 14 dagen in thuisisolatie 

- Contacteer je leefgroep van Sint Oda bij een positieve test. De leefgroep verwittigt de 

medische dienst (ook indien er contact was met zorggebruiker 2 dagen voor de symptomen).  
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Ter info: mogelijke COVID-19 symptomen 

- minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest; kortademigheid; pijn aan de borst; acute 

geur/smaakverlies zonder duidelijke oorzaak; OF 

-  minstens twee van de volgende symptomen: koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop; keelpijn; 

hoofdpijn; sterk verminderde eetlust; waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; acute verwardheid; 

plotse val zonder duidelijke oorzaak; OF  

- verergering van chronische symptomen aan de luchtwegen (COPD, astma, chronische hoest…). 

 

 

b. Doel: goede monitoring van ontstaan en verspreiding van eventuele besmettingen  

 

 

2.3. Beroep doen op ieders burgerzin, verantwoordelijkheidsgevoel en gezond verstand 

De COVID-19 besmettingen op Sint Oda konden tot nu toe goed onder controle gehouden worden 

door de genomen maatregelen, de verantwoordelijkheidszin en burgerzin van iedereen. 

  

3. SPECIFIEK voor doelgroep zorggebruikers Sint Oda 

Omdat onze zorggebruikers zeer moeilijk preventieve en hygiënische maatregelen kunnen opvolgen, 

opteren we ervoor om als basis te blijven werken met ‘leefgroepbubbels’, om zo het risico op 

verspreiding van besmetting beperkt en onder controle te kunnen houden. Als er zich een besmetting 

voor zou doen, blijft de besmettingshaard beperkt tot de bubbel waar de besmetting zich voordoet. 

Als we het principe van de bubbels loslaten, kan een besmetting zich veel sneller verplaatsen binnen 

heel Sint Oda.  

Wat we bedoelen en hoe we de leefgroepbubbels zien werken voor de volgende tijd, staat 

weergegeven in onderstaande figuur. (groen wat mag, rood wat niet mag) 
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In de figuur kunnen we zien dat: 

- Er een scheiding tussen leefgroepbubbels is: geen mix van zorggebruikers uit verschillende 

leefgroepen. * Een uitzondering hierop zijn de buitenhuizen waarbij het gehele buitenhuis als 

1 bubbel wordt aanzien. 

  

- Waken over aantal personen die in leefgroep komen. In de mate van het mogelijke, aantal 

beperkt houden, zijnde: 

o vast leefgroeppersoneel 

o therapeuten 

o medische dienst 

o diëtist, pedicure, orthopedische firma’s, innovatie 

o kapper 

o zelfstandig verpleegkundige, WGK 

o stagiair(e)s 

o … 

 

- Grens behouden tussen ‘leefgroepbubbel’ en ‘thuisbubbel’ door: 

o Bezoek nog niet toe te laten in gemeenschappelijk gebruikte ruimtes voor 

zorggebruikers en/of personeel.  

o Brengen en ophalen van zorggebruikers aan de deur van de leefgroep. 

 

- Ook waken over thuisbubbel: 

o Zorggebruikers bij voorkeur in maximum 2 thuisbubbels (bv. bij gescheiden ouders). 

o Toegang aantal externen in thuisbubbel (bv. familie, kennis, zorgondersteuner, ..) bij 

voorkeur ook beperkt houden. We vragen dus dat iedereen zijn gezond verstand 

gebruikt.  

 

4. Alles is opnieuw toegelaten 

MITS volgen van algemene aanbevelingen (zie hierboven 2 met 2.1, 2.2, 2.3) en onder specifieke 

voorwaarden zoals hieronder in de tabel weergegeven. 

Hieronder staat er een (niet volledige) lijst van toegelaten activiteiten en hun specifieke voorwaarden. 

 

Activiteit Specifieke voorwaarden Concrete uitwerking 

Bezoek Wie: Graag aantal 
contacten beperkt houden. 
 
Waar: nog niet toelaten in 
gemeenschappelijk 
gebruikte ruimtes voor 
zorggebruikers en/of 
personeel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Waar: bij voorkeur 
rechtstreeks op eigen 
kamer van zorggebruiker, in 
‘apart voorbehouden 
ruimte voor bezoek’ op 
leefgroep of buiten. Indien 
kamer niet rechtstreeks 
toegankelijk is, dan de 
kortste en vlotte weg via de 
leefgroep.  
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Activiteit Specifieke voorwaarden Concrete uitwerking 
 
 
Hoe: op voorhand afspreken 
+ registreren. 
 
 
 
 
 
Wanneer niet: 14 dagen 
geen bezoek mogelijk als 
familielid en/of 
zorggebruiker symptomen 
toont van besmetting met 
COVID-19 of recent hoog 
risico contact had of positief 
getest werd op Covid-19. 
Dus d.w.z. dat er ook geen 
bezoek mogelijk is bij kamer- 
of groepsisolatie. 

 
 
Hoe: op voorhand afspraak 
maken bij leefgroep + 
registratie op moment van 
bezoek aan deur leefgroep 
(lezen van nota + tekenen op 
aanwezigheidslijst). 
 
! Bezoeker draagt steeds 
neusmondmasker en 
ontsmet handen voor start 
bezoek. 

Dagopvang (met ook gemengde 
groepen dag- en woonopvang)  

Ophalen en brengen aan 
deur van leefgroep. 
 
Wanneer niet: 
14 dagen geen dagopvang 
mogelijk als familielid en/of 
zorggebruiker symptomen 
toont van besmetting met 
COVID-19 of recent hoog 
risico contact had of positief 
getest werd op COVID-19. 

 

Vervoer van/naar dagopvang Beperkt mogelijk o.w.v. 
social distancing. 

Er wordt enkel busvervoer 
voorzien voor 
zorggebruikers waarvan de 
ouders geen aangepast 
vervoersmiddel hebben en 
dus niet zelf kunnen instaan 
voor het vervoer. 
 

Overgang huis-voorziening  Ophalen en brengen aan 
deur van leefgroep. 
 
 
Wanneer niet:  
14 dagen geen overgang 
mogelijk als familielid en/of 
zorggebruiker symptomen 
toont van besmetting met 
COVID-19 of recent hoog 
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Activiteit Specifieke voorwaarden Concrete uitwerking 
risico contact had of positief 
getest werd op COVID-19. 

Opname nieuwe zorggebruikers Vooraf COVID-19 screening 

 2 dagen voor 
opname door 
huisarts/arts vorige 
voorziening 

 Of op Sint Oda op 
dag van opname en 
dan in kamerisolatie 
tot resultaat gekend 
is. 

 

Logeerfunctie Ophalen en brengen aan 
deur van leefgroep. 
 
Wanneer niet: 14 dagen 
geen logeren mogelijk als 
familielid en/of 
zorggebruiker symptomen 
toont van besmetting met 
COVID-19 of recent hoog 
risico contact had of positief 
getest werd op COVID-19. 

 
 

Activiteiten op het terrein 
zorggebruikers in dag- en/of 
woonopvang  
 

 Wandelen, fietsen 
 
 
 
 

 Sens-city, manège, 
werkhoek, zwembad. 

 

Geen mix van 
zorggebruikers uit 
verschillende leefgroepen. 
 

 
 
 
 

 Respecteer 
wandelroutes 
(eenrichtingsverkeer) 
indien op wandel met 
zorggebruiker(s). 

 Op voorhand inboeken 
van activiteit. 

 
Tussen elke activiteit: 
ruimte poetsen. 

Activiteiten buitenshuis Mits streng opvolgen 
algemene richtlijnen 
Nationale Veiligheid en 
hanteren van gezond 
verstand.  
 

 

Vervoer per leefgroep naar 
activiteit 

Busje ontsmetten na 
gebruik. 
 

Leefgroeppersoneel kan 
geen gebruik maken van de 
chauffeurs van de TD om te 
rijden. Leefgroeppersoneel 
rijdt zelf. 
 
Richtlijnen liggen in de bus.  



7 

 

Activiteit Specifieke voorwaarden Concrete uitwerking 
Cafetaria open Geen buffetformule. 

 
Handen ontsmetten aan 
ingang cafetaria. 
 
Stoelen op voldoende 
afstand. 

 

Vergaderen 
Vormingen 
Studiedagen 
 

Waar dit kan, digitaal. 
 
 

 

‘vrij verkeer’ van personeel over 
terrein en zo nodig personeel over 
verschillende groepen:  

 Gezamenlijk pauzeren kan  

 Alle ingangen van gebouwen 
zijn terug toegankelijk 

 Personeel kan op meerdere 
groepen werkzaam zijn 

 … 
 

  

Externen (bezoek, rondleiding op 
het terrein,…) 

Hoe: registreren 
aanwezigheid bij de 
receptie. 
 

! Bezoeker draagt steeds 
neusmondmasker en 
ontsmet handen voor start 
bezoek. 
 

Vrijwilligers Wat: Terug toegelaten op 
terrein voor activiteiten met 
bewoners buiten of 
ondersteuning van niet 
zorggebruikers-gebonden 
activiteiten (bv. strijk, …) 
 
Een vrijwilliger kan 
activiteiten buiten op het 
terrein ondersteunen met 
zorggebruikers voor in 
totaliteit 1 bubbel! 
 
Hoe: registreren 
aanwezigheid 
 

Registratie op moment van 
aanwezigheid (lezen van 
nota + tekenen op 
aanwezigheidslijst aan deur 
leefgroep). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Vrijwilliger draagt steeds 
neusmondmasker en 
ontsmet handen voor start 
bezoek. 

Medische 
consultaties/onderzoeken/opnames 

Voor (dag)opname in 
ziekenhuis vraagt ziekenhuis 
vaak vooraf COVID-19 
screening. 
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5. Welke activiteiten zijn nog niet toegelaten of wat kan niet? 

 
1. Zwembad (gaat open afhankelijk van Nationale Veiligheidsraad op 1 juli).  

2. Kampen 

a. Gelijkheid tussen de verschillende groepen ‘niemand gaat dit jaar op kamp’ 

b. Medische opvolging bij vragen rond mogelijks COVID-19 symptomen op afstand veel 

moeilijk te monitoren door medische dienst 

3. Groepsoverschrijdende activiteiten waarbij er een mix is van zorggebruikers uit verschillende 

leefgroepbubbels. 

4. Grote evenementen (mede bepaald door Nationale Veiligheidsraad). 

5. Onderwijs (opstart naar school en POAH/TOAH vanaf september). 

6. Therapeuten werden uit basiszorg gehaald in groepen waar dit nu al kon. Dit gebeurt voor alle 

groepen  vanaf september. 

7. Wandelaars (externe wandelaars zijn niet toegelaten op het terrein).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


