
 
Je kunt maximaal 1 vaste bezoeker 
ontvangen alvast t.e.m. 7 mei 
(samenwonende ouders worden als 1 
gezien) - tenzij je zelf positief testte of een 
hoogrisicocontact had. 
De begeleiding bekijkt samen met jou 
welke versoepelingen mogelijk zijn (bv. 1 
extra contact) vanaf 8 mei wat betreft 
bezoek.
Je kunt tijdens weekends of vakanties naar 
huis blijven gaan, maar beperk daar je 
contacten tot het absolute minimum. 

Update CORONA - 30 april
Goed nieuws!

Het personeel van Pegode en de cliënten uit de woonhuizen zijn al een tijdje gevaccineerd.
Voor de deelnemers van de dagwerking lopen de vaccinaties nog. De timing verschilt per project, 

maar in principe zullen al deze mensen eind juni hun tweede prik gehad hebben.
Voor cliënten die enkel ondersteuning krijgen van Parachute en/of WerkburO hebben we helaas nog 

geen zicht op een versnelde vaccinatie.
 

De besmettingscijfers blijven hoog en bij de algemene bevolking zijn er nog niet voldoende mensen 
gevaccineerd om nu al grote versoepelingen door te voeren.

 
Wat kan je verwachten voor de komende periode?

Dagondersteuning

WoonhuizenWe houden de huidige planning aan t.e.m. 
eind juni. Externe gebruikers en gebruikers 
uit een woonhuis moeten dus altijd 
gescheiden blijven voor de 
dagondersteuning, los van hoeveel mensen 
gevaccineerd werden. We blijven werken met 
vaste bubbels en blijven de hygiëneregels 
(o.a. mondmaskergebruik) respecteren.
Bubbels tussen woonhuizen kunnen vanaf nu 
wel gemengd worden. Er mogen ook terug 
meer woonhuiscliënten samen vervoerd 
worden.
De vaccins beschermen tegen een ernstig 
ziekteverloop en hospitalisatie door COVID-19. 
Het is wel nog steeds mogelijk dat je anderen 
besmet. We vragen dan ook om solidair te 
zijn met gezinnen van externe gebruikers van 
de dagcentra, zij zijn vaak nog niet 
gevaccineerd.
Het VAPH begrijpt dat de vraag naar 
versoepelingen voor de dagcentra groot is. Er 
zijn daarover gesprekken op intersectoraal 
niveau, met advies van het Agentschap Zorg 
& Gezondheid.



WerkburO

Het Werkburo blijft je begeleiding 
voorzien.

Kan je naar je werkpost 
blijven gaan? Dan voorzien 
we begeleiding zolang dat 
voor iedereen veilig is.
Heb je tijdelijk geen 
werkpost? Dan bekijken we 
samen of er op een andere 
manier 
jobcoachbegeleidingen 
mogelijk zijn.

 

Update CORONA - 30 april

Mobiele/ambulante 
begeleiding 

Je begeleid(st)er bekijkt samen 
met jou of je begeleiding vanop 
afstand kan doorgaan (via 
telefoon of skype)
Als er een fysieke bijeenkomst 
nodig is, gebeurt dat zoveel 
mogelijk in openlucht. Zowel jij 
als je begeleid(st)er dragen 
steeds een mondmasker, volgen 
de hygiëneregels en houden 1,5 
meter afstand.

 

Zelfstandig Wonen
 

Houd je strikt aan de 
algemene 
coronamaatregelen 
(handhygiëne, 
mondmasker, afstand 
houden)
Beperk je contacten tot 
het absolute minimum.

Ga je op vakantie? 
Respecteer steeds de maatregelen van het land waar je naartoe reist en van ons land.

We vragen je om de quarantaine niet in het woonhuis door te brengen. Is dat niet mogelijk of moeilijk? 
Bekijk dan de mogelijkheden samen met jouw begeleiding.

 

Hou vol
Hou moed

 
We verwachten een recente 
negatieve test bij de start  van je 
logeerperiode. 
Je kan aansluiten bij de 
dagactiviteiten van de 
'woonhuisbubbel'.
Je draagt een mondmasker in 
het woonhuis (als dit mogelijk is). 

Tijdelijk verblijf


