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De eerstelijnszones zijn er om om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te
stemmen. Eerstelijnszone Voorkempen wordt gevormd door de gemeenten:
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Protocols
Waar vind je betrouwbare informatie?
Regels per sector (info-coronavirus.be)
Regels per sector (Vlaanderen.be)

Lokale meldpunten
Neem contact op met het meldpunt in uw gemeente als er binnen uw vereniging of
organisatie:




iemand positief testte op COVID-19
een vermoeden is van iemand met een COVID-19 besmetting
bij logistieke of financiële vragen

Het doel van dit meldpunt is dat we zo snel mogelijk de juiste maatregelen kunnen treffen
en contactopsporing starten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Brecht

0800 23 310

Zandhoven

0472 05 67 82 of vertrouwenspersoon@zandhoven.be

Wijnegem

0474 49 12 68

of covid19@wijnegem.be

Malle

0478 56 28 20

of noodplanning@malle.be

Schilde

03 380 11 00

of corona@schilde.be

Zoersel

www.zoersel.be/coronamelding

of www.schilde.be/coronamelding

of corona@zoersel.be

Eerstelijnszone Voorkempen
covid19@elzvoorkempen.be

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-voorkempen
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8 gouden regels
Download de affiche
1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60
sec.) met water en zeep.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren
zakdoekje of in de binnenkant van
je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of
snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare
vuilbak.
4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar
met een zwaai of met de elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar
het werk!
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
8. Ventileer. Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis.

Info over COVID-19 en hoe er veilig mee om te gaan in eenvoudige taal en met beelden
vind je op de website van Wablieft?
Bekijk het filmpje
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Info handhygiëne
Je handen wassen is een eenvoudige manier om
infecties te voorkomen. Je kunt heel makkelijk
bacteriën en virussen verspreiden door een andere
persoon of een object (telefoon, computer,
toetsenbord, deurknop ...) aan te raken. Door je
handen te wassen, vermijd je besmetting.

Download de infofiches over handen wassen
en ontsmetten.

Bekijk de filmpjes:
Handen wassen

Handen ontsmetten

Voorzie voldoende alcoholgel:
o Gebruik bij voorkeur Alcoholgel (minstens 70% alcohol)
o Bij elke in- en uitgang
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Info mondmasker
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen helpen om de overdracht van het virus tegen
te houden. Het dragen van een mond-neusmasker beschermt jou en anderen tegen de
verspreiding van het coronavirus.
Met een mond-neusmasker bedek je je neus en mond. Als je niest, hoest of praat vliegen
er druppels rond. Het mond-neusmasker houdt de druppels tegen. Zo is er minder risico
dat je iemand ziek maakt. Het dragen van een mond-neusmasker doe je dus vooral om
anderen te beschermen.

Meer info (info-coronavirus.be)
Meer info (fod volksgezondheid)

Bekijk het filmpje
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Besmetting voorkomen
Algemene principes


Zorg vóór de start voor een complete reiniging en ontsmetting van de
ruimte en alle materialen.



Zoveel mogelijk afstand houden van elkaar



Zo weinig mogelijk contacten in kleine ruimtes



o

1persoon/4m² toepassen in elke ruimte zittend activiteit

o

1 persoon per 10m² per activiteit bewegende activiteit

Zoveel mogelijk looplijnen om kruisingen te vermijden
o

Kleef ze af met tape op de grond

o

Plaatsen met veel high – touch oppervlakken (klinken, lichtknoppen,
tafels, stoelen, pc, …



De high touch oppervlakken regelmatig 1x/uur extra ontsmetten



Communiceer de richtlijnen via affichering en sensibilisering



Houd aanwezigheden bij.



Draag een mondmasker, verplicht bij verplaatsingen vanaf 12 jaar.



Stel handgel of ontsmettingsmiddelen ter beschikking aan de in- en uitgang
en waar nodig, zoals aan de toiletten (hang affiches met duidelijke
instructies voor het correct reinigen van de handen).



Zet niets op de tafels. Beperk het aantal stoelen per tafel.



Laat niet-automatische deuren zoveel mogelijk open staan.



Voorzie uitsluitend papieren doekjes of papier op rol, en afsluitbare
vuilnisbakken, ook in de toiletten.



Ventileer zoveel mogelijk

Social distancing
Afstand houden, d.w.z. contact vermijden met andere personen binnen 1,5 meter,
blijft de beste manier om de verspreiding van COVID-19 te beperken.
Garandeer dus zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter en verbied
samenscholingen voor en na de activiteiten.
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Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen
of markeer op de grond hoeveel afstand moet worden gehouden. Deze principes
gelden voor alle plaatsen in de vereniging en bij alle andere aspecten van de
werking.
Noodzakelijk dat iedereen zijn (nauwe contacten) zo veel mogelijk beperkt.
Sensibileer je werking in zo'n kleine mogelijke groepjes 10 om zo bij mogelijke
besmetting beperkte inpact te hebben op je werking.
Kiezen voor 1 hobby / sport: sensibiliseer voor beperkte hobby's in groepsverband
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Besmetting in de vereniging
Leden informeren: meest recente fiche: https://eerstelijnszone.be/covid-19-in-elzvoorkempen
Gebruik onderstaande fiche om leden te informeren over mogelijke besmetting.
(klik op de afbeelding voor download)
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Onderstaande fiche is voor mensen die getest worden. Deze wordt verspreid via
triagecentra en huisartsen.
(klik op de afbeelding voor download)
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Is er een besmetting in de vereniging?
Onderstaande beslisboom helpt in te schatten of het om een hoog of laag risico gaat.
Gebruik de begeleidende brieven die je kan aanvullen en aan leden bezorgen.
(klik op de afbeelding voor download)
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Sensibiliseren en motiveren
Wil je leden sensibiliseren en motiveren om de regels te respecteren?
Via deze website vind je betrouwbare informatie, materialen, inspiratie en tips, die je
kan gebruiken in de communicatie naar de doelgroepen van jouw organisatie.

Ook op de website van Eerstelijnzone Voorkempen vind je heel wat nuttige info.
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Psychosociale hulp

Nuttige websites


Zorgen voor morgen: een initiatief van de Vlaamse overheid dat tips en
informatie geeft over psychosociaal welzijn en corona



Hulplijnen: waar kan je terecht voor een anoniem telefonisch gesprek met
een hulpverlener?



Check jezelf: Mentaal fit blijven? Deze website zet je op weg, tijdens
coronatijden en daarbuiten. Een initiatief van Vlaams Instituut Gezond
Leven.
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Hulp zoeken bij psychische problemen: een initiatief van de Vlaamse
overheid.



Geestelijkgezond Vlaanderen



Omgaan met stress in tijden van Corona: een samenwerking tussen het Rode
Kruis Vlaanderen, de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse Overheid.



wijrouwenmee.be: een burgerinitiatief van de Coronadenktank. Deze
website wil steun en troost bieden in deze moeilijke dagen. Want je verdriet
hoeft niet in quarantaine.



Brochure 'omgaan met overlijden tijdens de Covid-19-crisis'

Logistieke en financiële ondersteuning door de
gemeente
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In samenwerking met:
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