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Versoepeling maatregelen voor bezoekers dagverzorgingscentrum vanaf  

01/07/2021 

De algemene epidemiologische situatie in onze samenleving verloopt gunstig. Elke dag 

worden meer en meer personen gevaccineerd. Daarnaast is er de gunstige situatie in 

onze woonzorghuizen zelf door de hoge vaccinatiegraad bij zowel bewoners als bij 

medewerkers. De gevraagde vaccinatiegraad van 90% van de bewoners en 70% van de 

medewerkers werd ruim gehaald. Sinds de vaccinatie van de bewoners hebben wij geen enkele 

besmetting meer gehad waardoor bewoners vanaf 10/06/21 geen mondmasker meer hoeven te 

dragen. Vanaf 17/6 zijn alle bezoekers van het dagverzorgingscentrum gevaccineerd, daarom kunnen 

we vanaf 01/07/2021 ook versoepelen in het dagverzorgingscentrum. Onderstaande richtlijnen 

werden meegedeeld door het agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

 

Volgende versoepelingen worden van toepassing vanaf 01/07/21 

 Bezoekers van het dagverzorgingscentrum dienen vanaf 01/07/2021  geen 

mondmasker meer te dragen. Behalve bij bubbeloverschrijdende activiteiten kan 

er gevraagd worden een mondmasker te dragen, bijvoorbeeld bij de 

eucharistieviering, of een andere activiteit waar de afstand niet kan gerespecteerd  

worden. Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en bezoekers dienen nog 

steeds een mondmasker te dragen. 

 Er worden vanaf 01/07/21 opnieuw meer bezoekers toegelaten in het 

dagverzorgingscentrum, er moet niet meer gehouden worden aan de vaste 

“bubbels”. 

 Temperatuur moet niet meer genomen worden bij het binnenkomen. 

 Bezoeker mag terug tot aan de deur van het dagverzorgingscentrum (in het 

woonzorgcentrum) gebracht worden vanaf 01/07/21. 

 Er mogen vanaf 01/07/21 ook opnieuw meer mensen samen vervoerd worden, 

hier is een mondmasker steeds verplicht omdat de afstand niet kan gerespecteerd 

worden. 

 Bij symptomen of twijfel vragen wij om niet naar het dagverzorgingscentrum te 

komen. 
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