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Moet mijn zorggast in mijn bubbel van vijf personen?
Sinds onze laatste communicatie rond COVID-19 van 15 juni nam de Nationale Veiligheidsraad
nieuwe maatregelen rond onze sociale contacten die zijn ingegaan op woensdag 29 juli en werden
bevestigd op 20 augustus.
Voortaan mag zowel de zorgboerderij als de zorggast slechts 5 personen in hun vaste bubbel hebben.
Maar hoe zit dat dan met het gezin van de zorgboerderij en de zorggasten? Moeten die elkaar hierbij
tellen?
Nee, dat hoeft niet ALS je de afstand kan respecteren of een mondmasker draagt en de algemeen
geldende maatregelen blijft toepassen. Op die manier tellen jullie niet mee in elkaars (gezins)bubbel.
Algemeen geldende maatregelen COVID-19 op de zorgboerderij
✓ Dagbesteding op de zorgboerderij is niet mogelijk als bij de zorgboer(in) of de zorggast of bij een
bij hen inwonend persoon sprake is van acute symptomen van de bovenste of onderste
luchtwegen of als er sprake is van verplichte quarantaine.
✓ Algemene hygiënemaatregelen worden maximaal toegepast (handen wassen, ruimtes
verluchten, materialen ontsmetten,…).
✓ Buitenactiviteiten (evenals eten en pauzes nemen, opstartgesprekken, evaluatiegesprekken,…)
genieten de voorkeur. De zorggast komt zo weinig mogelijk in het woonhuis.
✓ We adviseren dat de zorggast een eigen lunchpakket meeneemt, het delen van maaltijden raden
we voorlopig af.
✓ Geef geen hand. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
✓ De veiligheidsafstand blijft gelden. Als deze afstand niet kan bewaard worden, moet een
mondmasker worden gedragen.
✓ Extra voorzichtigheid is geboden als er hetzij in de omgeving van de zorgboerderij, hetzij in de
woonomgeving van de zorggast mensen zijn die tot een risicogroep behoren (leeftijd, ziekte).
Wat met lopende overeenkomsten?
Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande algemeen geldende maatregelen, kunnen reeds
bestaande overeenkomsten verder lopen, op voorwaarde dat alle partijen hierover akkoord zijn.

Wat met het opstarten van nieuwe aanmeldingen?
Nieuwe aanmeldingen kunnen worden gedaan. Bij de matching zal Steunpunt Groene Zorg:
- Samen met de zorgboerderij bekijken of het haalbaar is om de geldende richtlijnen op te volgen
- Samen met de begeleidende dienst bespreken of de zorggast de richtlijnen goed kan naleven.
Het is een gegeven dat het aantal zorgboerderijen dat bereid is om in deze periode nieuwe
zorggasten op te vangen lager is dan voor het Corona tijdperk. Wij respecteren de keuze die elke
zorgboerderij hierin maakt. De beschikbare plekken die er zijn willen we dan ook op de best
mogelijke manier benutten. Zo zou het kunnen dat we na een grondige afweging beslissen om voor
een bepaalde aanmelding geen matching te doen. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar de
aanmeldende organisatie.

Tot slot:
Houd er steeds rekening mee dat de richtlijnen kunnen wijzigen. Bij een ongunstige evolutie van
COVID-19 kunnen de versoepelde maatregelen terug geschroefd worden.
Daarnaast blijft het voor iedereen belangrijk om steeds het evenwicht tussen gezondheid en
veiligheid te bewaren.
Voor Steunpunt Groene Zorg primeert veiligheid én gezondheid en het zorg dragen voor elkaar.
Bedankt om hieraan bij te dragen.
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