Situatie op 17 maart 2022

Algemene focus

Te nemen
maatregelen

Fase Rood

Fase Oranje

Fase Geel

Fase Groen

Centrum gaat in lockdown

Sterke focus op het beperken van de verspreiding van de
besmettingen en het beschermen van de risicobewoners

Focus op beperken van de verspreiding van de besmettingen
en het beschermen van de risicobewoners

Focus op het vermijden van besmettingen en het
beschermen van de risicobewoners

- Focus op algemene hygiënemaatregelen
- Focus op algemene hygiënemaatregelen
- Extra sensibilisering en extra controle, met speciale
- Extra sensibilisering en extra controle
aandacht voor risicobewoners
- Maskerplicht overal buiten kamer
- Maskerplicht overal buiten kamer
- Geen bezoek voor bewoners
- Geen bezoek voor bewoners
- Geen toegang vrijwilligers en voogden
- Toegang vrijwilligers en voogden toegelaten, maar tot het
- Kinderen mogen niet naar school gaan (mogelijk
minimum beperkt + dienen geïnformeerd te worden over
uitzondering owv examens)
oranje fase
- Bewoners mogen centrum niet verlaten om naar
- Bewoners mogen centrum verlaten om naar vormingen of
vormingen te gaan of om te gaan werken
om te gaan werken
- Nachten uit worden niet toegestaan
- Nachten uit worden niet toegestaan
- Asielinstanties worden geïnformeerd, afspraken worden
- Gehoren asielinstanties blijven doorgaan
verzet
- Maaltijden zoveel mogelijk op kamer
- Eten in de refter wordt afgeraden
- Sociale en medische begeleiding focus op essentiële
- Sociale en medische begeleiding focus op dringende en
- Transfers in worden toegestaan mits akkoord
noodzakelijke
centrumdirectie, transfers out enkel voor essentiële
- Geen transfers in en out
transfers
- Er mogen geen activiteiten, bewonersvergaderingen of - Essentiële bewonersvergaderingen en essentiële vomingen
vormingen georganiseerd worden
in het centrum mogen georganiseerd worden cf.
maatregelen

- Focus op algemene hygiënemaatregelen
- Focus op algemene hygiënemaatregelen
- Sensibilisering en extra controle, met speciale aandacht
- Sensibilisering, met speciale aandacht voor risicobewoners
voor risicobewoners
- Maskerplicht op medische dienst en op plaatsen waar de
- Maskerplicht op medische dienst en op plaatsen waar de
centrumdirectie dit nodig acht
centrumdirectie dit nodig acht
- Bewoners mogen bezoek ontvangen
- Bewoners mogen bezoek ontvangen
- Toegang vrijwilligers en voogden toegelaten
- Toegang vrijwilligers en voogden toegelaten + dienen
- Kinderen kunnen naar school gaan
geïnformeerd te worden over gele fase
- Bewoners mogen centrum verlaten om naar vormingen of
- Kinderen kunnen naar school gaan
om te gaan werken
- Bewoners mogen centrum verlaten om naar vormingen of
- Nachten uit worden toegestaan conform het huishoudelijk
om te gaan werken
reglement
- Nachten uit worden toegestaan conform het huishoudelijk
- Gehoren asielinstanties blijven doorgaan
reglement
- Maaltijden kunnen doorgaan in restaurant
- Gehoren asielinstanties blijven doorgaan
- Sociale en medische begeleiding kan doorgaan cf.
- Uitbreiding uren restaurant (spreiding)
maatregelen
- Sociale en medische begeleiding kan doorgaan cf.
- Transfers in en out kunnen doorgaan
maatregelen
- Vormingen in het centrum mogen georganiseerd worden
- Transfers in en out kunnen doorgaan, tenzij anders beslist
cf. maatregelen.
- Activiteiten voor kinderen en vormingen in het centrum
- Activiteiten mogen georganiseerd worden
mogen georganiseerd worden cf. maatregelen.
- Activiteiten mogen georganiseerd worden

