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OVERZICHT CORONAMAATREGELEN 
 - INFO VOOR VRIJWILLIGERS -  

 

Vrijwilligers welkom 

 Jullie mogen ons domein betreden volgens afspraak met de vrijwilligersdienst. 

 Een vrijwilliger wordt bij ons gelijkgesteld aan de regels voor het personeel. 

 Ben je ziek? Neem geen risico’s voor jezelf of voor onze cliënten. Blijf thuis. 

 

Respecteer de algemene zorghygiëne 

 Je moet je handen regelmatig en grondig met water en zeep wassen.  

Enkel handontsmetting is niet voldoende. 

 Aan alle ingangen moet je je handen wassen of ontsmetten.  

 Tijdens  je vrijwilligerswerk doe je juwelen uit. 

 Zorg ook goed voor jezelf en vraag de nodige beschermingsmiddelen.  

 In volgend filmpje zie je heel wat info. Sommige info is voor jullie net iets te veel, maar 

kijk zeker naar het stuk over handhygiëne: https://youtu.be/_3OcEVWLRms  

 

Dragen van een mondmasker 

 Medewerkers en vrijwilligers 

o dragen binnen altijd een mondmasker (op uitdrukkelijk verzoek van de Taskforce) 

o hoeven buiten het mondmasker niet te dragen als de afstand van 1,5m op elk 

moment bewaard kan worden 

o bij georganiseerde activiteiten met derden volgen we de regels van de horeca 

 

 Kinderen en jongeren: 

o -10 jaar: dragen hun mondmasker enkel bij vervoer in de auto (indien haalbaar) 

o +10 jaar: dragen hun mondmasker binnen en bij vervoer in de auto  

(indien haalbaar) 

o jongeren dragen hun mondmasker binnen en bij vervoer in de auto  

(indien haalbaar) 

 

 Cliënten en bewoners 

o bewoners moeten geen mondmasker meer dragen binnen hun eigen bubbel van 

woonentiteiten. 

o cliënten dagcentrum dragen hun mondmasker nog tot 19 juli. 

 

 

https://youtu.be/_3OcEVWLRms
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Beschermende schort 

 De beschermende schort is verplicht bij alle verzorgingsmomenten of eetsituaties waar 

nabije hulp geboden wordt. 

 De schort moet niet meer gedragen worden bij de andere niet-verzorging gebonden 

taken of bij verplaatsingen, ook buiten niet. 

 

Bubbelwerking 

Met bubbelwerking bedoelen we zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers. 

 Cluster volwassenen wonen  

o Alle woongroepen vormen samen 1 bubbel vanaf 28 juni 

 

 Cluster volwassenen dagcentrum 

o Blijft een afzonderlijke bubbel tot 19 juli  

= 14 dagen na de tweede vaccinatie van 5 juli 

o Vanaf 19 juli vormt de cluster volwassenen terug 1 bubbel 

 

 Cluster kinderen Zorg en onderwijs  

o huidige bubbelwerking blijft  

o evaluatie vóór 1 september voorzien 

 

 Cluster jongeren Zorg en onderwijs  

o huidige bubbelwerking blijft 

o  evaluatie vóór 1 september voorzien 

 

 Vakantiewerking kinderen  

o verloopt volledig apart per cluster 

 

 Vakantiewerking jongeren  

o  verloopt volledig apart per cluster 

 

Test- en quarantaineregels 

De test- en quarantaineregels worden enkel versoepeld voor volledig gevaccineerde COVID-19-

hoogrisicocontacten. 

Ben je nog niet of niet volledig gevaccineerd? Dan blijven de regels behouden: 

 verplichte PCR-test op dag 1 en op dag 7 

 een quarantaine van 10 dagen 
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WAT BETEKENT VOLLEDIGE VACCINATIE? 

 Vanaf 14 dagen na de laatste dosis die vereist is voor het vaccin in kwestie is er sprake 

van volledige vaccinatie 

of 

 wanneer een persoon al besmet was met het SARS-CoV-2-virus in de afgelopen 180 

dagen volstaat één dosis vaccin om beschouwd te worden als volledig gevaccineerd. 

 

WAT ZIJN DE MAATREGELEN BIJ VOLLEDIG GEVACCINEERDE HOOG-RISICOCONTACTEN? 

 verplichte PCR-test op dag 1 

 bij negatief resultaat ben je vrijgesteld van een tweede test en quarantaine 

 in geval van weigering van een test moet een quarantaine van tien dagen gerespecteerd 

worden 

 

DE QUARANTAINEREGELS BLIJVEN BEHOUDEN IN ONDERSTAANDE SITUATIES: 

 Voor volledig gevaccineerde personen in geval van een uitbraak, meer bepaald in 

collectiviteiten (voorziening, woonzorgcentrum, bedrijven, …). 

 

 Indien je een hoog-risicocontact had met een persoon die volledig gevaccineerd is en 

toch positief blijkt te zijn (een 'doorbraak'infectie genoemd).  

Hierbij moet onderzocht worden of het gaat om een nieuwe virusvariant waarbij de 

vaccins minder of geen bescherming bieden. 


