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Taskforce COVID-19 Zorg: Normalisering van de werking & kaderrichtlijn welzijnssectoren

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

De Taskforce COVID-19 Zorg besliste om voor alle sectoren binnen het beleidsdomein Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin te werken met een globale kaderrichtlijn. Deze beslissing volgde na de beslissing 
van het Overlegcomité van 4 maart 2022 om met ingang van 7 maart 2022 de coronabarometer op geel te 
zetten. Dit impliceert, opnieuw, een normalisering van de werking waarbij zo goed als alle coronamaatregelen 
worden opgeheven.

Met deze brief informeren we u over dit globale kader voor de voorzieningen binnen het welzijnswerk. Deze 
brief heft de eerdere communicaties vanuit de afdeling Welzijn en Samenleving met betrekking tot de 
coronamaatregelen op.

Het globale kader houdt in dat iedere voorziening, rekening houdend met de eigen context (doelgroep, 
infrastructuur, aard van de activiteiten, …) en op basis van een risicoanalyse eigen beleid kan voeren. Dit eigen 
beleid moet evenwel rekening houden met:

- De algemene federale richtlijnen die gelden voor de gehele samenleving en eventuele bijkomende 
maatregelen op lokaal of bovenlokaal niveau.

- De coronabarometer: de coronabarometer geeft het kader aan voor horeca, groepsactiviteiten en 
evenementen en kan gevolgd worden door de welzijnssectoren;

- De procedures rond test-, quarantaine- en isolatiebeleid, waarover Sciensano steeds de meest actuele 
info publiceert. Op 9 maart 2022 heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) een 
test-, quarantaine- en isolatiestrategie goedgekeurd voor de (middel)lange termijn op basis van twee 
scenario’s en drie niveaus. Hierin staan ook maatregelen voor daklozenopvangcentra bepaald. Voor 
meer informatie hierover, verwijzen we naar de nota ‘Testing, isolatie en quarantaine, een 
(middel)lang termijn strategie’ van de Risk Management Group’.
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Aan de voorzieningen binnen het welzijnswerk: 
CAW
SAAMO
Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/home
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rmg_nota_-_testing_isolatie_en_quarantaine_middellange_termijn_strategie_20220307.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rmg_nota_-_testing_isolatie_en_quarantaine_middellange_termijn_strategie_20220307.pdf
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Zoals steeds benadrukt in de communicatie, ligt de verantwoordelijkheid voor een veilige zorg en voor de 
organisatie van een veilige werking en veilige activiteiten bij de voorziening. We benadrukken daarom, ook 
binnen dit kader, het belang van preventieve maatregelen. Elementen als een goede ventilatie en verluchting, 
handhygiëne, bijzondere aandacht voor kwetsbare personen, … blijven van belang.

Mondneusmaskers zijn niet langer verplicht tenzij op het openbaar vervoer en in de zorginstellingen (zoals 
ziekenhuizen en woonzorgcentra). In de welzijnssectoren zijn mondneusmaskers niet verplicht maar in 
sommige situaties wel aangeraden (bv. bij onvoldoende ventilatie of indien geen afstand kan worden 
gehouden). We verwachten dat elke voorziening in dit kader een risicoanalyse maakt en bepaalt in welke 
situaties, voor bepaalde deelwerkingen of voor bepaalde personen, het dragen van een mondneusmasker 
verplicht is. Ongeacht de risicoanalyse blijft het dragen van een FFP2-mondneusmasker verplicht bij zorg aan 
(mogelijk) besmette personen. Ook in de opvangcentra van de CAW vragen we om, als er een besmetting is 
binnen het opvangcentrum, tijdelijk opnieuw het gebruik van het mondneusmasker te verplichten.

De residentiële opvangcentra van de CAW moeten geen registratie meer bijhouden van het aantal bewoners 
en besmettingen. De elektronische vragenlijsten moeten dus voortaan niet meer worden ingevuld. Op het 
moment dat er zich een uitbraak (2 of meer bevestigde besmettingen) in een opvangcentrum (voor zover het 
om groepsopvang gaat) voordoet, is het wel de verwachting dat het CAW dit spontaan zelf signaleert aan de 
betrokken dossierbehandelaar bij de afdeling Welzijn en Samenleving.

Ondanks deze verdere versoepelingen is het belangrijk om aan te stippen dat indien de virussituatie wijzigt, 
opnieuw stringenter kan worden opgetreden op het vlak van richtlijnen. In dat geval zult u uiteraard verder 
geïnformeerd worden.

Ik dank u voor de aandacht die u aan deze communicatie schenkt.

 

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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