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Directie 
 

Dienstnota 2022/03 
betere bescherming met FFP2-maskers   

 
Beste bewoners en bezoekers,  
 
Vooreerst onze allerbeste wensen voor een hoopvol en gezond 2022. 
 
Naar aanleiding van de nieuwe omzendbrief van de Taskforce binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid 
wordt onze sector gevraagd nog verder te schakelen in de bescherming tegen Covid-19. 
 
Gelet op het feit dat de nieuwe variant veel sneller en gemakkelijker voor besmetting zorgt, worden vanaf 
heden alle medewerkers die in contact met bewoners komen verplicht een FFP-2 masker te dragen. 
Het virus is klein en zweeft in aerosolen (verspreiding via lucht door uitademing, praten, hoesten,…) 
verder dan gedacht. Het virus nestelt zich niet zo diep niet in de luchtwegen (longen) in vergelijking met 
vorige varianten, vandaar dat de klachten niet zo ernstig zijn bij besmetting maar de overdracht wel veel 
sneller gaat. Wanneer we een degelijk FFP-2 masker dragen sluit het masker goed aan tegen de huid én 
beschermen we ook onszelf én de kwetsbare mensen tegen het virus.   
 
Vanaf heden gelden de volgende maatregelen: 
 

• Alle interne en externe zorg- en dienstverleners die in contact komen met de bewoners dragen 
verplicht een FFP-2 mondneusmasker, vanaf het betreden van de voorziening en tijdens de 
volledige aanwezigheidsduur. Dus ook alle bezoekende kinésisten, logopedisten, huisartsen, 
pedicures, podologen, kappers/kapsters, vrijwilligers, … 

• Tijdens de zorgcontacten en tijdens de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners, indien 
mogelijk, een chirurgisch mondneusmasker. Als bewoners naar de kapper gaan of naar de 
cafetaria dienen zij dit masker ook op te houden.   

• Wij raden alle (niet zorg gerelateerde) bezoekers aan om eveneens een FFP-2 masker te dragen. 
Stoffen maskers zijn absoluut verboden in onze voorziening. Het wordt daarnaast aangeraden de 
maskers op een correcte en hygiënische manier te bewaren. Zo kan je ze beter niet in je broekzak 
of los in je handtas stoppen.  

• In de cafetaria gelden nog altijd dezelfde regels waarbij slechts 2 bezoekers per bewoner kunnen 
langskomen. We merken dat deze regels soms genegeerd worden. Mogen we toch met aandrang 
vragen onze regels te respecteren, zoniet zien we ons genoodzaakt de cafetaria te sluiten.  

• Vanaf heden kan je FFP-2 maskers aankopen aan het onthaal (tegen aankoopprijs),  tijdens de 
openingsuren van de administratie. 1 masker kost 1€ en voor 10 maskers betaalt u 8€.  

• Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen 
minimum 14 dagen niet op bezoek komen in Mariatroon. 

• Bezoekers die een hoogrisico contact (HRC) gehad hebben kunnen gedurende 10 dagen niet op 
bezoek komen. 

 
 
Bedankt alvast voor jullie medewerking.  
 
Met vriendelijke groet,  
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Mariatroon, 12 januari 2022 
 
 
 
 

  Johan Vermoesen                   Elke Blommaert   
algemeen directeur                    zorgmanager 


