Gevaccineerden moeten na een HOOG RISICOCONTACT in quarantaine
en meteen een PCR-test laten afnemen. Na een negatief resultaat,
wordt de quarantaine onmiddellijk opgeheven.
Uitzondering waarbij quarantaine wel langer duurt: bij clusteruitbraken
of bij Delta/Bèta variant (enkel voor medewerkers)!
HOOGRISICO CONTACT (voldoet aan al deze voorwaarden):
- contact was langer dan 15 minuten (opgeteld)
- binnen afstand van minder dan 1,5 meter
- zonder mondmasker
LAAGRISICO CONTACT gevaccineerden: GEEN maatregelen

BUBBELS
STANDAARD
BERSCHERMINGSMAATREGELEN
BIJKOMENDE
BESCHERMINGSMAATREGELEN
VAN TOEPASSING IN ALLE SITUATIES!

(HAND)HYGIËNE

GEEN
JUWELEN

was en/of ontsmet je
handen grondig en
minstens op de
vastgelegde momenten
correct gebruik van
handschoenen

SPATMASKER
bij korte verzorgingsmomenten
ONTSMETTEN
NA GEBRUIK

bij langdurige fysieke
frontale
verzorgingssituaties

WERKKLEDIJ CLEANLEASE

MONDMASKER
CLIËNTEN
hoeven intern geen mondmasker meer
te dragen
MEDEWERKERS
Mondmasker verplicht:
- binnen in leefgroep/atelier
- bij verplaatsingen in het gebouw
- bij contact collega’s
Mondmasker niet verplicht:
- pauze en overlegmomenten met
social distance indien je op stoel zit
en met voldoende verluchting
- activiteiten buiten met social
distance
EETSITUATIE:
er is 1,5 m afstand bij overlegmomenten
Eten op hetzelfde
of buiten
moment als bewoners
kan, bij voorkeur met
social distance.

Geen verplichting meer.
Indien eigen kledij,
graag dagelijks
verversen (of
onmiddellijk bij
zichtbare bevuiling)

LEEFGROEP OVERSCHIJDEND WERKEN:

mag terug, maar rekening houden
met consequenties
Wees je bewust van de consequenties
van hoog risicocontacten. Bij voorkeur
worden deze activiteiten zo
georganiseerd dat er geen sprake is
van hoog risicocontacten tussen
cliënten van verschillende
leefgroepbubbels.
OPHALEN/BRENGEN VAN CLIËNTEN:
mag terug in de leefgroep.
Familie ontsmet handen, draagt
mondmasker en er is geen fysiek
contact met anderen.
BEZOEK OP DE KAMER:
Cliënt mag maximum twee personen
tegelijk op zijn/haar kamer ontvangen.
Bezoekers dragen een mondmasker.

respecteer de beschermingsmaatregelen!

UITSTAPPEN
respecteer de beschermingsmaatregelen!

te druk en social distance niet
haalbaar?

VACCINATIEBEWIJS
nodig?
Er is een officieel
vaccinatiebewijs terug
te vinden op
mijnburgerprofiel.be of
mijngezondheid.be.
neem het
beschermingsmateriaal
mee dat je nodig hebt
keer terug of kies een
andere activiteit!

BEGELEID WERKEN en
COMBINATIE met ANDERE
VOORZIENINGEN
Kan terug opgestart worden
vanaf 9 juni

SCHORTEN
Geen verplichting meer.
Indien eigen kledij,
graag dagelijks
verversen (of
onmiddellijk bij
zichtbare bevuiling)

BUITEN BUBBEL?

VRIJWILLIGERS

neem contact op met de
werkgever of andere
voorziening
Binnen: één vrijwilliger
Buiten: twee vrijwilligers
die onderling afstand
houden

GEZONDHEIDSOPVOLGING
wees alert voor
mogelijke symptomen
cliënten
dagondersteuning

symptomen of meer
dan 37,5°C?

cliënten
symptomen
woonondersteuning

symptomen of meer
dan 37,5°C?

kamerisolatie en
medische dienst
contacteren

medewerkers

symptomen of meer
dan 37,5°C?

onmiddellijk werkplek
verlaten en contact
opnemen met huisarts

onmiddellijk naar huis!

