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Samenvatting 

UITBRAAKPLAN COVID-19 besmetting in Sint Oda 

 
Tijdens de COVID-19 pandemie werkt Sint Oda met een systeem van besmettingsniveaus die aangeven 
hoe groot het risico is op aanwezige COVID-19 besmetting met de eraan gekoppelde maatregelen en 
eventuele beperkingen. 
 
Als het COVID-19 virus sterker optreedt, kunnen maatregelen (tijdelijk) terug verstrengen. 
Dit is afhankelijk van: 

 Situatie in Sint Oda: aantal besmettingen: 
o Zorggebruikers: op 1 of meerdere leefgroepen 
o Personeel: aantal personeel met besmetting 

 Richtlijnen VAPH.  

 Evolutie COVID-19 besmettingen in België en richtlijnen Nationale Veiligheidsraad. 
 
De directie en het crisisteam beslist op welk niveau Sint Oda zich bevindt en wanneer naar een ander 
niveau dient te worden overgeschakeld. 
 

A. Niveau 0/ Nul risico (= groen) : het ‘oude normaal’ 
Als de COVID-19 pandemie voorbij is, er een vaccin beschikbaar is en/of er groepsimmuniteit is. 
We verkiezen in de toekomst de terugkeer naar het ‘oude normaal’ in een nieuw jasje (d.w.z. met strikt 
behoud van handhygiëne en met een versterkte inkanteling in de woonbuurten). 
 

B. Niveau 1/ Laag risico (= geel): het ‘nieuwe normaal’ 
Op niveau 1 werkt Sint Oda binnen het ‘nieuwe normaal’ waarbij alle activiteiten zijn toegestaan, tenzij  

expliciet uitgesloten. Het behoud van zorggebruikers per leefgroepbubbel is hierbij essentieel. 

Strikt toepassen van preventieve en hygiënische maatregelen + testing en contactopsporing vormt de 

basis. Het nieuwe normaal legt ook een grote verantwoordelijkheid bij iedereen (zowel bij personeel 

als familie van de zorggebruikers). 

Het crisisteam komt eenmaal per week samen. Communicatie gebeurt maandelijks naar personeel en 
families via updates. 
 

C. Niveau 2/ Matig risico (= oranje) : partiële lockdown 
Bij 1 of enkele besmette zorggebruiker(s) in één of enkele leefgroep(en). 
Dit betekent een kamerisolatie voor desbetreffende zorggebruiker en groepsisolatie voor betreffende 
leefgroep, met daaraan gebonden beperkingen voor beperkte periode. 
 
Opmerking: De andere leefgroepen zonder COVID-19 besmetting blijven functioneren op niveau 1. 
 
Het crisisteam komt eenmaal per week samen. Communicatie gebeurt wekelijks naar personeel en 
families via updates. 
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Niveau 2+: partiële lockdown + extra ondersteuning 
Bij besmetting in meerdere leegroepen waardoor er een verhoogde werkdruk op bepaalde 
diensten (wasserij, verpleegkundige dienst, leefgroepen (met eventueel meer ziekteverzuim), 
…) heerst. 
Idem maatregelen als op niveau 2, maar extra ondersteuning via bepaalde diensten/acties. 

 
Het crisisteam komt driemaal per week samen. Communicatie gebeurt driemaal per week naar 

personeel en families via updates. 

D. Niveau 3/ Hoog risico (= rood): volledige lockdown 
Bij clusteruitbraak op Sint Oda (=meerdere zorggebruikers en/of personeel besmet in meerdere 
leefgroepen) OF bij sterke toename aantal besmettingen regionaal of nationaal met verstrenging 
maatregelen via Nationale Veiligheidsraad, gaat Sint Oda terug naar een volledige lockdown voor 
onbepaalde tijd. 
 
Het crisisteam komt dagelijks samen. Communicatie gebeurt driemaal per week naar personeel en 

families via updates. 

Opmerking: Bij exit uit niveau 3 dient op dat moment bekeken worden of dit geleidelijk in fases dient 
te gebeuren. 
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  NATIONAAL SINT ODA 
Groen Nul risico 

 
Er is een vaccin beschikbaar en/of er is 
groepsimmuniteit. Alle contacten 
kunnen plaatsvinden. Handhygiëne 
(voor eten en na toiletbezoek) blijft 
noodzakelijk.  

Niveau 0 Het oude 
normaal 

  

Geel Laag risico 
 

Er is een beperkte transmissie van 
besmettingen, waardoor verhoogde 
waakzaamheid is aangewezen. 
Contacten tussen mogelijke 
verspreiders worden beperkt. 
Functioneel noodzakelijke contacten 
kunnen doorgaan met inachtneming 
van de toepasselijke 
veiligheidsmaatregelen.   

Niveau 1 Het nieuwe 
normaal 

 Preventieve en hygiëne 
maatregelen. 
Alert zijn voor symptomen. 
Leefgroepbubbels. 
Testing en contactopsporing. 
Verantwoordelijkheid bij 
personeel, families. 

Oranje Matig risico 
 

Er is een systematische transmissie van 
besmettingen in de samenleving. Er 
zijn alleenstaande of geïsoleerde 
clusteruitbraken. Contacten tussen 
mogelijke verspreiders worden tot het 
essentiële beperkt en vinden plaats 
binnen een context waar risicofactoren 
zoveel mogelijk onder controle zijn 
gebracht.  

Niveau 2 
Niveau 2+ 

Partiële 
lockdown 

1 of enkele 
besmettingen in 
1 of enkele 
leefgroep(en) 
van 
zorggebruikers.  

Kamer- en groepsisolatie in 1 of 
enkele leefgroepen. 
Hier zijn dan beperkingen aan 
gebonden voor die leefgroep(en) 
gedurende die isolatieperiode.  
Bij verhoogde werkdruk komt er 
ondersteuning via bepaalde 
diensten/acties (= niveau 2+).  

Rood Hoog risico Er zijn wijdverspreide besmettingen in 
de samenleving en er zijn nieuwe 
uitbraken en clusters. Contacten 
tussen mogelijke verspreiders moeten 
maximaal vermeden worden.  

Niveau 3 Volledige 
lockdown 

Meerdere 
zorggebruikers 
en/of personeel 
besmet in 
meerdere 
leefgroepen of 
onduidelijke 
verspreiding van 
besmetting.  

Beperkingen zijn van toepassingen 
voor heel Sint Oda.  
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Opmerking: Het is mogelijk dat het niveau op nationaal niveau verschillend is van het niveau op Sint Oda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


