
Preventieve Info 

Coronavirus 

Woensdag 11 maart 2020 

Collega’s,  

Omtrent het coronavirus. De federale overheid heeft gisteren nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking 
uitgevaardigd. Die gaan verder dan de bestaande preventiemaatregelen. De overheid wil hiermee in het 
bijzonder de kwetsbare groepen – en zo hebben wij er wel wat - beschermen en hen de juiste zorg garanderen. 
Nu is het volgens virologen hét moment om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Wij vragen dan 
ook uitdrukkelijk om jullie medewerking in deze.  
 
Bestaande preventiemaatregelen :  
 

 
 
Bijkomende preventiemaatregelen  

- Looptijd : deze gelden minstens één maand (tot 10 april), met evaluatie op 31 maart  
 

- Algemeen :  
o Vermijd situaties waar veel mensen samenkomen.  
o Verminder contacten tussen gezonde personen en een mogelijk besmette persoon.  
o Hou externen die niet in de leefgroep moeten zijn weg  

Hiermee wordt niét bedoeld : stagiairs, vrijwilligers…  
 

o Besteed hierbij extra aandacht voor kwetsbare groepen  
 MPC & Scholen : Campus Roosdaal – Hoekhuis - Ketelberg – Ter Linde 
 Zonnelied : Alle locaties  

 
- Alle activiteiten dienen geëvalueerd en opgelijst te worden door directie en leidinggevenden op 

basis van 7 criteria :  

1. Aantal mensen dat samenkomt  
Vermijd situaties waar veel mensen samenkomen  

2. Nauw contact 

Nauw contact vergroot de kans op besmetting.  

3. De duur van het contact tussen mensen die samenkomen  



Hoe langer het duurt, hoe groter de kans op besmetting. 

4. De ventilatie van de ruimte 

Verlucht of ventileer ! Maar veroorzaak hierbij géén andere risico’s (vallen).  

Activiteiten in open lucht beperken het risico op besmetting.  

5. Contact tussen kinderen, gasten, cliënten en 65-plussers en mensen met 

gezondheidsproblemen 

Beperk dit contact  

6. Is de activiteit noodzakelijk ? Of uit te stellen ?  

Is uitstel mogelijk ?  

7. De haalbaarheid van de maatregelen  

Bij elke maatregel, afwegen of ze haalbaar is.  

 
- Concreet :  

o Beperk je de komende weken tot begeleiden.  

o Kunnen we zaken telefonisch afhandelen i.p.v. iemand te laten langs komen ?  

o Kunnen we info van ouders, bezoekers… aan de (voor)deur ontvangen ? 

o Kunnen we een overleg met een externe laten doorgaan op een andere plaats ? 

o Kunnen we leveringen… aan de (voor)deur ontvangen ? 

 

o Wie contacteer ik ?  

 BuBaO Lagere School > Kristy 

 BuLO > Veroniek 

 BuSO > Ingrid  

 MPC & GIW > Coördinatoren  

 Zonnelied > Beleid  

Er worden brieven meegegeven die aan verwanten kunnen bezorgd worden.  
 

Tot slot : Nu is het volgens virologen hét moment om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Wij 
vragen dan ook uitdrukkelijk om jullie medewerking in deze.  
 
Alvast bedankt hiervoor, 

Peter  



 



 



 



 


