
1. Preventieve maatregelen blijven van kracht:
 a. Zorg voor een goede handhygiëne: was/ontsmet je handen regelmatig. 
 b. Houd voldoende afstand waar mogelijk, op 1,5m blijft het veiliger voor iedereen. 
 c. Ontsmet high-touch points regelmatig en gemeenschappelijke na elk gebruik (ta- 
  fel/bureau, klinken, interieur wagen, ...). 
 d. Vermijd samenkomst in grotere groepen.
 e. Draag een mondmasker, zie regel nr. 2.
 
2. Mondmasker is enkel nog verplicht voor personeel (uitz. in bepaalde situaties). De   
 cliënten zijn niet langer verplicht om een mondmasker te dragen. 
 Het is voor iedereen (cliënten en personeel) wel nog steeds aanbevolen om een mond-  
 masker te dragen in kleine afgesloten ruimtes (bijv. wagen), indien er onvoldoende venti- 
 latie mogelijk is. Als cliënten burelen binnen gaan dragen ze een mondmasker.

3. Heb aandacht voor voldoende ventilatie (zet zoveel mogelijk de ramen open, check de  
 CO2 meters,…) en kies zoveel mogelijk voor buiten.

4. Voel je je ziek of heb je symptomen die op een besmetting met Covid-19 kunnen  
 wijzen, blijf thuis en neem contact op met je huisarts.

5. DAC: er is een DAC zomerplan uitgewerkt voor een gevarieerd aanbod aan dagateliers.

6. Vrijwilligers kunnen vrij ingezet worden binnen de werkingen.

7. Vervoer: kan op volle capaciteit ongeacht of de cliënten mondmaskers kunnen dra-  
 gen of niet. Vanwege de combinatie van nabijheid en kleine oppervlakte blijft een mond- 
 masker wel aangewezen waar mogelijk.

9. Volg de Federale richtlijnen op voor sommige activiteiten nl. evenementen (sport en  
 cultuur), horeca, kampen, vakanties,…

10. Het samenscholingsverbod van max. 10 personen buiten wordt opgeschort. 

11. Cliënten kunnen naar huis gaan zoals voor de Corona crisis, dit hoeft niet naar één 
 zelfde adres te zijn en er is geen ‘verklaring op eer’ meer nodig.

12. Bezoek op Zonnehoeve
 a. Bezoek gebeurt steeds op afspraak.
 b. Het bezoek draagt een mondmasker bij binnenkomen en als ze zich    
  verplaatsen. Als het bezoek neerzit, mag het mondmasker af.
 c. Bezoekersruimtes: 
  i. Refter: beperkt tot max 8 bezoekers per bezoekmoment, max. 2 bezoeken  
   tegelijkertijd mogelijk. 
  ii. Bezoekersruimte achteraan: wordt vanaf 01/07/2021 niet     
   meer gebruikt.
  iii. Kamer: beperkt tot max. 2 bezoekers (gezien de beperkte ruimte).
  iv. Buiten: geen beperking in aantal bezoekers, geen mondmaskerplicht. Hier 
   onder vallen  ook het terras van de refter en de open tent op de binnenkoer.
 d. Er is geen bezoek mogelijk in de leefgroep of op het terras van de    
  leefgroep zelf.
 e. Bezoekersregisters zijn niet langer nodig. 
 
 Je vindt alle details over bezoek op Zonnehoeve in de bezoekregeling op deze pagina.

13. Vakantie: voor alle informatie rond reizen verwijzen we je naar de richtlijnen van de   
 federale overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
 


