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Versoepeling COVID-19-richtlijnen vanaf 1 juli 2021
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Vanaf woensdag 9 juni kunnen alle welzijnssectoren – naar analogie met de versoepelingen in de maatschappij
– overstappen naar de richtlijnen uit situatie 1 van het richtlijnenkader. We gaven daarbij aan dat de
oorspronkelijke definitie weliswaar niet langer overeenstemt met de realiteit, maar dat dit wel een verdere
normalisering van de werking inhoudt binnen een veilig kader.
We evolueren immers naar een maatschappij die – dankzij de vaccinatiecampagne en met de uitrol van het
Zomerplan – voorzichtig heropent en die ademruimte biedt terwijl het coronavirus nog aanwezig is. Na de
versoepelingen in juni, wordt ondertussen een volgende stap in het Zomerplan gezet. Met ingang van 1 juli,
betekent dit een verdere versoepeling voor de welzijnssectoren.
Deze verdere normalisering van de werking is evenwel steeds gebonden aan:
-

Alle preventieve en hygiënische maatregelen (mondmasker, afstand, hygiëne en ventilatie) die van
kracht zijn;
Alle nationale maatregelen en mogelijk bijkomende maatregelen van lokale of bovenlokale
autoriteiten (bv. met betrekking tot de organisatie van activiteiten);
Een risicoanalyse door de organisatie. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van een veilige
zorg en van veilige activiteiten ligt immers steeds bij de voorziening.

Het blijft dus steeds zaak om de meest recente nationale maatregelen goed op te volgen via de website van
het Nationaal Crisiscentrum. Toch willen we u met deze brief graag informatie bieden over enkele recente
nationale versoepelingen en maatregelen die ook een impact hebben op de welzijnssectoren.

1. Kookactiviteiten en maaltijden
Vanaf 9 juni mocht de horeca binnen heropenen, met 4 personen per tafel. Vanaf 27 juni voorziet het
Zomerplan een verdere versoepeling. Zo is onder meer een maximum van 8 personen per tafel toegestaan, en
wordt het sluitingsuur verlaat tot 01.00u ’s nachts. Deze richtlijnen voor de horeca, vormen ook voor de
welzijnssectoren met ingang van 1 juli de leidraad.
Wat het binnen nuttigen van dranken en maaltijden betreft, dient bijzondere aandacht naar ventilatie en
verluchting te gaan. Het onderstaande punt gaat hier verder op in.
2. Belang van ventilatie en verluchting
Het belang van goede ventilatie en verluchting wordt telkens opnieuw benadrukt als belangrijke
preventiemaatregel. Hoe beter de luchtverversing, hoe kleiner de kans dat virusdeeltjes zich opstapelen in de
binnenlucht.
Specifiek voor binnenhoreca en voor fitnessruimten voorzien de nationale maatregelen een verplicht gebruik
van CO2-meters om de luchtkwaliteit te monitoren (met 900 ppm CO2 als drempelwaarde). Gezien de
welzijnssectoren de nationale maatregelen dienen te volgen, moet dus in geval van binnen nuttigen van
dranken en maaltijden en in geval van indoor sportactiviteiten gebruik worden gemaakt van CO2-meters.
Meer over het belang van ventileren en verluchten ter preventie van COVID-19 is te lezen in deze publicatie
van Zorg en Gezondheid. In deze publicatie zijn ook tips te vinden voor de aanschaf van een goede CO2-meter.
De horeca kent een actieplan ventilatie. Dit actieplan vat op een eenvoudige manier de voornaamste
richtlijnen en maatregelen m.b.t. ventilatie en veilige binnenlucht samen en biedt op die manier een handig
overzicht van de te ondernemen stappen bij het overschrijden van bepaalde CO2-waarden.
3. Telewerken
De welzijnssectoren vormden als essentiële sector, voor specifieke en welomlijnde opdrachten waarbij
telewerk niet mogelijk was, een uitzondering op het verplichte telewerk. Na een overgangsfase, waarbij
wekelijks een vrijwillig terugkeermoment mogelijk was, is telewerken vanaf 1 juli niet langer verplicht. Het
blijft wel aanbevolen.
Mits passende preventiemaatregelen binnen de organisatie wordt een maximaal niveau van bescherming
geboden aan de werknemers. Tegelijk laat deze voorzichtige terugkeer van de werknemers een verdere
normalisering van de werking toe.
4. Groepsactiviteiten
De versoepelingen op nationaal niveau, kunnen met ingang van 1 juli ook gevolgd worden door de
welzijnssectoren. Activiteiten in georganiseerd verband waren sinds 9 juni reeds toegelaten voor groepen van
maximaal 50 personen. In de volgende stap van het Zomerplan zijn groepen van 100 personen mogelijk en
worden overnachtingen opnieuw toegelaten.
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De recente versoepelingen geven ons allen opnieuw meer perspectief. De normalisering van de werking laat
ons toe om (kwetsbare) mensen beter te bereiken en samen te brengen en om bepaalde activiteiten opnieuw
op te starten. Tegelijk vragen we, zoals steeds, om voldoende aandacht aan risicoanalyse te schenken en om
de preventieve en hygiënische maatregelen in acht te blijven nemen.
We danken u graag nogmaals voor uw blijvende flexibiliteit en inzet, ook tijdens deze zomermaanden.
Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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