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Vanaf 1 juli versoepelen we weer wat meer 
Op aangeven van het Agentschap Zorg en Gezondheid passen we steeds meer de algemene federale 

richtlijnen toe. M.a.w. een groot deel van de veiligheidsregels zijn dezelfde (bijv. aantal personen aan tafel in 

de cafetaria, aantal contacten etc.). Hieronder lees je welke richtlijnen vanaf 1 juli van kracht zijn.  

 

• Wij blijven registreren.  

• Chirurgisch mondneusmasker blijft verplicht bij verplaatsingen in het woonzorgcentrum.  

• Bezoekers die positief getest werden, mogen vanaf de dag dat ze zich hebben laten testen of de start 

van de symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek komen. Aansluitend op een eventuele 

quarantaineperiode van 10 dagen volgt een periode van 4 dagen “voorzichtigheid”.   

• Cafetaria volgt de horecarichtlijnen: ook niet-bezoekers kunnen er iets gebruiken en maximaal 8 

personen (inclusief de bewoner) aan 1 tafel.   

• Het aantal knuffelcontacten van bewoners volgt nu de federale richtlijn: maximum 8 personen nu, 

exclusief kinderen. Deze mensen kunnen op de kamer hun mondneusmasker afzetten en fysiek 

contact hebben met de bewoner. Die contacten kunnen tweewekelijks wisselen. De knuffelcontacten 

kunnen samen aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment als ze tot hetzelfde huishouden (onder één 

dak) behoren.   

• Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de voorzorgsmaatregelen zoals die 

gelden buiten ons woonzorgcentrum, zoals bepaald in de interfederale richtlijnen en de geldende 

lokale bepalingen.   

• Een bewoner kan bij zijn/haar knuffelcontacten op bezoek gaan zoals bepaald in de interfederale 

richtlijnen. Tijdens de bezoeken heeft de bewoner enkel contact met het samenwonend gezin.   

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fymlpcdn5.net%2F5587cuwjhqavaehwqmapaquyaiabbyus%2Fclick.php&data=02%7C01%7Ccommunicatie.ocmw%40aalst.be%7Ced2f82b9c80c4fab1fd308d7d5670295%7C7891233c152a4f848b4195481fda0238%7C0%7C0%7C637212510717077037&sdata=YhPoFtnRpGGEiqJkh2KfEG3GLHFAza8xF2vxPO4gcEY%3D&reserved=0


• Verluchten blijft cruciaal! In de richtlijnen die we van het Agentschap hebben gekregen mogen wij 

gebruik maken van ventilatie en airconditioning (met aandacht voor de blaasrichting), maar is 

verluchting nog steeds de beste oplossing.  

 

 

Op bezoek na vakantie 

 

Bezoekers die terugkeren van vakantie uit een rode zone of 

uit een VOC/VOI land volgen de interfederale regels inzake 

testing en quarantaine. Zie: https://www.info-

coronavirus.be/nl/reizen/. Als je dus na een buitenlands 

verblijf in quarantaine moet, spreekt het voor zich dat je 

gedurende die periode niet op bezoek kan komen. 

Aansluitend op een eventuele quarantaineperiode van 10 

dagen volgt een periode van 4 dagen “voorzichtigheid”. 

 

 
 

Op bezoek na hoog-risicocontact 

 

Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden, volgen 

eveneens de interfederale regels inzake testing en 

quarantaine.  

(https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen). 

Tijdens de mogelijke quarantaineperiode kan je niet op 

bezoek komen. Aansluitend op een eventuele 

quarantaineperiode van 10 dagen volgt een periode van 4 

dagen “voorzichtigheid”. 

We rekenen hier op het verantwoordelijkheidsgevoel. Indien gewenst, wanneer je twijfelt, kunnen wij ook 

steeds een sneltest afnemen. 

 
 
 

Mondmaskers blijven op 

 

Omdat het steeds beter gaat met de cijfers en er steeds meer 

kan, is de verleiding groot om het mondmasker ook af te 

zetten. Dit is voorlopig nog niet aan de orde in het 

woonzorgcentrum. Voorzichtig zijn blijft de boodschap en 

dus houden we momenteel nog vast aan het dragen van een 

chirurgisch mondneusmasker bij het betreden van het 

woonzorgcentrum. 

 
 


