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Versoepeling COVID-19-richtlijnen vanaf 9 juni 2021
Gewijzigde COVID-registratie voor de opvangcentra vanaf 1 juni 2021
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Sinds 1 november 2020 stapten de welzijnssectoren ten gevolge van de algemeen wijde verspreiding van
COVID-19 over naar situatie 3 van het richtlijnenkader. Sindsdien bleef de situatie ernstig en waren de
besmettingscijfers hoog. Ondertussen zorgt de vaccinatiecampagne in combinatie met de algemeen geldende
maatregelen sinds enkele weken voor een daling in de besmettingscijfers. Naar analogie met de verdere
versoepelingen in de maatschappij en op voorwaarde dat het Overlegcomité van 4 juni de maatregelen van
het zomerplan herbevestigt, kan ook binnen het Welzijnswerk vanaf woensdag 9 juni worden overgestapt
naar de richtlijnen, zoals geformuleerd in situatie 1 van het richtlijnenkader.
We zijn ons bewust van het feit dat de definitie van situatie 1 niet overeenstemt met de algemene situatie
vandaag. Bij de definiëring van de situaties waren een aantal elementen immers nog niet gekend, zoals het feit
dat bepaalde (deel)sectoren bij voorrang zouden gevaccineerd worden. We passen de definities van de
situaties niet aan, maar in de huidige omstandigheden sluiten de maatregelen die we nodig achten aan bij de
maatregelen zoals omschreven voor situatie 1.
Binnen situatie 1 is veel mogelijk, maar dat betekent niet dat er teruggekeerd kan worden naar een normale
situatie zonder meer. Het virus is nog steeds aanwezig en de besmettingscijfers zijn, hoewel in dalende lijn,
nog steeds relatief hoog. De preventieve en hygiënische maatregelen (mondmasker, afstand, hygiëne en
ventilatie) dienen strikt gerespecteerd te blijven. Daarnaast blijven de nationale richtlijnen uiteraard gelden,
net zoals mogelijk bijkomende maatregelen van lokale of bovenlokale autoriteiten. Een degelijke risicoanalyse
is dus sterk aanbevolen ter voorbereiding van de overstap naar de richtlijnen van situatie 1. De
verantwoordelijkheid voor de organisatie van een veilige zorg ligt immers steeds bij de voorziening.

Ter verduidelijking van de bepalingen uit dit richtlijnenkader, geven we in deze brief verdere toelichting bij wat
er volgens de nationale richtlijnen opnieuw mogelijk is (of zal worden) binnen uw werking. Hoewel we van
harte hopen dat alle aangekondigde versoepelingen in het kader van het Zomerplan ook effectief ingang zullen
vinden, is belangrijk om hierbij te benadrukken dat hierover nog geen definitieve duidelijkheid is. Het is dus
zaak om de meest recente nationale maatregelen goed op te volgen via de website van het Nationaal
Crisiscentrum.
Daarnaast informeren we met deze brief ook specifiek de CAW over de gewijzigde COVID-registratie, waarbij
we overschakelen naar een wekelijkse rapportage voor zover er geen bevestigde besmettingen zijn. Gelieve
deze nieuwe afspraak goed door te nemen en, desgevallend, intern te communiceren.

1 OVERSTAP NAAR SITUATIE 1 VANAF 9 JUNI
Het kader voor welzijnssectoren voorziet onder situatie 1 de richtlijnen die vanaf 9 juni van toepassing zijn. We
schenken in deze brief specifiek aandacht aan groepsactiviteiten en aan maaltijden, gezien hier de
opvallendste versoepelingen plaatsvinden en gezien hier diverse keren vanuit de sectoren om perspectief
gevraagd werd.
Het richtlijnenkader voorziet in situatie 1 dat groepsactiviteiten kunnen doorgaan volgens de nationale
richtlijnen én mits respecteren van de preventieve en hygiënemaatregelen. We geven hieromtrent mee wat
momenteel toegestaan is en wat versoepelingen zijn die in het vooruitzicht worden gesteld:
-

-

Samenscholingen in de openlucht van meer dan 10 personen zijn voorlopig niet toegelaten.
Het Zomerplan biedt vanaf 9 juni de mogelijkheid om activiteiten in georganiseerd verband te laten
doorgaan voor groepen van maximaal 50 personen. Dit geldt ook voor activiteiten die binnen
doorgaan, waarbij u evenwel rekening moet houden met de grootte van uw ruimtes en met de
preventieve en hygiënische maatregelen. Voor het organiseren van groepsactiviteiten is het nodig
vooraf een risico-analyse uit te voeren.
Overnachtingen zijn momenteel nog verboden. Ook hier wordt een versoepeling in het vooruitzicht
gesteld: vanaf 1 juli zou dit in het kader van het Zomerplan mogelijk gemaakt worden voor groepen tot
100 personen.

Met betrekking tot kookactiviteiten en maaltijden stelt het richtlijnenkader binnen situatie 1 dat het kader
voor de horecasector gevolgd moet worden:
- Momenteel kunnen maaltijden en dranken reeds in openlucht genuttigd worden, rekening houdend
met de geldende regels (o.a. maximaal 4 personen per tafel, een afstand van 1,5 meter tussen de
verschillende tafels, enkel tafelbediening, …).
- Vanaf 9 juni wordt in het vooruitzicht gesteld dat de horeca ook binnen kan heropenen. Maaltijden en
dranken zullen vanaf dan dus ook opnieuw binnen genuttigd kunnen worden, rekening houdend met
de geldende regels (o.a. maximaal 4 personen per tafel, een afstand van 1,5 meter tussen de
verschillende tafels, enkel tafelbediening, …).
Houd er evenwel rekening mee dat de diverse aangekondigde versoepelingen in het kader van het Zomerplan
gebonden zijn aan vastgelegde indicatoren m.b.t. ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen en m.b.t. de
voortgang van de vaccinatiecampagne. Zoals ook in de inleiding van deze brief aangegeven, zijn er nog
bijsturingen in deze aangekondigde versoepelingen mogelijk. We verwijzen daarom naar de website van het
Nationaal Crisiscentrum, waar u steeds de meest recente nationale maatregelen kunt vinden.
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2 GEWIJZIGDE COVID-REGISTRATIE (ENKEL VAN TOEPASSING OP
DE CAW)
Om de registratielast voor de CAW te verminderen, stappen we vanaf 1 juni over van een dagelijkse naar een
wekelijkse COVID-registratie voor de opvangcentra en het personeel. Deze statusupdate zal telkens op dinsdag
moeten gebeuren.
Let wel: is er minstens één bevestigde besmetting binnen het opvangcentrum, dan blijft u dit dagelijks
registreren tot wanneer deze persoon niet meer als besmet moet worden beschouwd binnen de geldende
maatregelen en het antwoord dus opnieuw 0 is. Op deze manier kunnen wij besmettingen opvolgen en, indien
aangewezen, tijdig ondersteuning bieden.
De bijlage bij deze brief bevat de nieuwe vragenlijst en geeft u dus een overzicht van wat er verwacht wordt.
We vragen u om deze info door te nemen en te verspreiden naar de betrokken medewerkers.
We hopen dat met de overstap naar situatie 1 de eerste stappen richting een normale werking van uw
voorziening gezet kunnen worden. We danken u graag nogmaals voor uw grote inspanningen en blijvende
flexibiliteit.
Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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