
 

 
 

 

meer dan 37,5°C? 

meer dan 37,5°C? 

meer dan 37,5°C? 

 

 

 

 

 

 

STANDAARD 

BERSCHERMINGSMAATREGELEN 

VAN TOEPASSING IN ALLE SITUATIES! 

(HAND)HYGIËNE 

GEEN 

JUWELEN correct gebruik van 

handschoenen 

was en/of ontsmet je 

handen grondig en 

minstens op de 

vastgelegde momenten 

BEDEK 

MOND 

ÉN NEUS! 

SOCIAL DISTANCE 

respecteer afstand van 

1,5m 

ZO MIN 

MOGELIJK 

AANRAKEN 

mondmasker indien 

1,5m niet gerespecteerd 

kan worden 

mondmasker indien 

contact anderen, 

werkzaam in leefgroep 

of tijdens 

overlegmomenten 

BIJKOMENDE 

BESCHERMINGSMAATREGELEN 

SPATMASKER 

ONTSMETTEN 

NA GEBRUIK 

bij korte verzorgings-

momenten 

WERKKLEDIJ 

bovenstuk verplicht en 

broek aangeraden in 

WO (niet in DIO) 

SCHORTEN 

bij langdurige fysieke 

frontale 

verzorgingssituaties 

 

BUBBELS 

MAX.  4 

PERSONEN! 

strikte scheiding tussen zones:          

DO - WO - KANTOORGEBOUW 

strikte scheiding tussen leefgroepen 

buitendeuren op slot: bezoekers 

bellen steeds aan 

                           BUITEN BUBBEL? 

ENKEL NOODZAKELIJKE 

TRANSFERS 
bezoeken enkel mogelijk BUITEN 

leefgroep 

ophalen en brengen van cliënten: zo 

contactloos mogelijk aan de voordeur 

PREVENTIEVE MAATREGELEN 

GEZONDHEIDSOPVOLGING 

wees alert voor 

mogelijke symptomen

 
symptomen 

ONTSMET 

THERMOMETER NA 

GEBRUIK EN 

TUSSEN CLIËNTEN 

cliënten DO: 1x/dag 

lichaamstemperatuur 

meten

 
symptomen 

cliënten WO: 2x/dag 

lichaamstemperatuur 

meten

 
symptomen 

medewerkers: 2x/dag 

lichaamstemperatuur 

meten

onmiddellijk naar huis! 

kamerisolatie en 

medische dienst 

contacteren 

onmiddellijk werkplek 

verlaten en contact 

opnemen met huisarts 

RUIMTES ONTSMETTEN: 

2x/dag 

respecteer de 

beschermings-

maatregelen! 

 UITSTAPPEN  

neem het 

beschermingsmateriaal 

mee dat je nodig hebt 

respecteer de beschermings-

maatregelen! 

gebruik indien mogelijk geen 

sanitair buiten Muylenberg 

laat cliënten voor 

vertrek nog gebruik 

maken van het toilet 

te druk? 
niet in buitenlucht? 

binnenzwembad of pretpark? 

keer terug of kies een 

andere activiteit! 

BEGELEID WERKEN 

kan tijdelijk niet 

doorgaan 

neem contact op met de 

werkgever 

bij langdurige fysieke 

frontale 

verzorgingssituaties 

bij cliënten met 

overmatige 

speekselvloed 

 DO: verplicht in alle 

bovenstaande situaties 

WO: medische dienst 

geeft aan voor welke 

cliënten 

horeca-bezoek 
enkel onder begeleiding 

van begeleider (niet met 

familie of vrijwilliger) 

VERSTRENGDE MAATREGELEN WEGENS HOGE 

AANTAL BESMETTINGEN IN REGIO: 
 

1) Dagondersteuning: geen collectief vervoer  
2) Woonondersteuning: 

In oktober en november slechts 1 vastgelegd 
weekend naar huis; voor december werd nog geen 
beslissing genomen. 
Tijdens andere contactmomenten met 
familieleden wordt social distance steeds 
gerespecteerd of draagt men een mondmasker. 

3) Mobiele begeleidingen: bij voorkeur telefonisch of in 

Muylenberg. Bij cliënten thuis kan indien nodig voor 

de begeleiding. 

4)  

VRIJWILLIGERS 
enkel één vrijwilliger 

met één cliënt 


