12 Januari 2022

Circulaire: hoge viruscirculatie - gevolgen voor screening, isolatie en
quarantaine in de daklozensector

Door de zeer hoge viruscirculatie en de toename van het aantal besmettingen neemt de druk op alle sectoren
toe, ook op de daklozensector. Daarom worden de volgende richtlijnen gegeven:

1. Testen:
Alle opvangcentra wordt verzocht bij voorrang antigenentests uit te voeren, aangezien de capaciteit voor
massale PCR-testen is bereikt.
Alleen mensen met symptomen moeten worden getest.
Ag-testen worden gratis ter beschikking gesteld en kunnen worden gebruikt door :
-

medische, en/of paramedische profielen of zorgverleners
begunstigden of personeel als een zelftest

Bestellen van Ag-testen:
Stuur een e-mail naar vacci-hub@ccc.brussels met:
het aantal vereiste tests
voor wie ze bestemd zijn (opvanghuis x/y, daklozen OST, ...)
wanneer u deze wenst op te halen
De snelst mogelijke afhaling is gepland voor de volgende dag, zodat er tijd is om de bestelling voor te bereiden.
Mails worden tijdens de week verwerkt (maandag-vrijdag tussen 9u en 17u).
Plaats waar de bestelling wordt afgehaald: Pacheco-laan 44, 1000 Brussel (waar ook de vaccins worden
afgehaald)

Procedures voor gebruik:
Ag-testen: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/staalafname
Ag-testen gebruiken als zelftest: https://www.info-coronavirus.be/nl/zelftest/

2. Doorverwijzing naar Hotel Lemonnier:
Tot nader order worden de volgende personen bij voorrang doorverwezen en opgevangen:
1.
2.

Positieve test
45 jaar en ouder
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3.
4.
5.

Comorbiditeiten
Symptomatisch
Toestemming van de over te plaatsen persoon en onmogelijkheid om zijn/haar isolement in de
oorspronkelijke opvang te regelen
Indien een gezinslid aan deze voorwaarden voldoet, kan het hele gezin in het hotel worden ondergebracht.
Doorverwjizing naar het Hotel Lemonnier verloopt via de doorverwijs-cel van Bruss'help, volgens de reeds
bestaande protocollen: https://brusshelp.org/images/2020.11.06_Brusshelp_Circulaire_6_NL.pdf
Deze keuze wie doorverwezen wordt, wordt gemaakt in overleg met het Hotel Lemonnier en de referentie arts.
Voor medische centra, waar voorzieningen (zoals 24/7 bewaking, aangepaste apparatuur, enz.) aanwezig zijn,
wordt de voorkeur gegeven om de mensen in het centrum zelf te houden. Deze beslissing wordt genomen op
basis van het advies van de referentie arts.

3. Beheer van positieve personen die niet naar Hotel Lemonnier zijn doorverwezen en hoog
risicocontacten
Andere positieve personen, die niet aan de voorwaarden voldoen, moeten in de opvangcentra zelf worden
opgevangen.
Als de instelling over de capaciteit beschikt om risicocontacten te screenen en positieve gevallen te isoleren,
wordt aanbevolen screening door middel van een Ag-test te organiseren (ook bij asymptomatische personen).
Isolatie van positieve personen: minimaal 7 dagen na het begin van de symptomen, waaronder ten minste 3
dagen zonder koorts en klinische verbetering. Gedurende nog eens 3 dagen draagt de persoon in binnenruimten
voortdurend een masker en beperkt hij het contact strikt (vooral voor kwetsbare personen).
Quarantaine (hoog risico contacten):
-

Volledig gevaccineerd: geen quarantaine (ook geen testen, tenzij symptomen aanwezig zijn).
Gedeeltelijk gevaccineerd: 7 dagen quarantaine
Alle andere gevallen: 10 dagen quarantaine

Maatregelen die genomen moeten worden tot D10 van het laatste risicocontact:
-

Draag altijd een mondmasker in binnenruimtes. Het masker moet over de mond en neus worden
gedragen en moet strak om het gezicht zitten.
Houd altijd afstand van anderen en vooral van mensen die het risico lopen een ernstige ziekte op te
lopen.
Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bijvoorbeeld
restaurantbezoek), is niet mogelijk.
Test alstublieft als u symptomen heeft

Een volledig gevaccineerde persoon is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of die de laatste dosis
van zijn/haar basisvaccin maximaal 5 maanden geleden heeft ontvangen, of beschikt over een herstelcertificaat
niet ouder dan 5 maand.
Een gedeeltelijk gevaccineerde persoon is iemand die de laatste dosis van zijn basisvaccin meer dan 5 maanden
geleden heeft gekregen en nog geen boostervaccin heeft gehad.
Jongeren van 12-17 jaar die hun basisvaccin hebben gekregen, ongeacht wanneer zij zijn gevaccineerd, worden
als volledig gevaccineerd beschouwd.
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Een kind <12 jaar volgt altijd de regels van zijn ouders. Als beide ouders een verschillende vaccinatiestatus
hebben, volgt het kind dezelfde quarantaine als de ouder met de laagste vaccinatiestatus, ongeacht welke ouder
in isolatie of quarantaine is.

4. Bij vragen
Indien u vragen heeft of advies wenst, kunt u contact opnemen met :
-

L’OST sans abrisme :
o Anne-Sophie Loobuyck, Coordinatrice OST sans-abrisme, via +32 475 73 12 02 of MSFOCBBrussels-Covid-HPFlying@brussels.msf.org

-

Bruss’help :

-

o

Dienst oriëntatie via 02/880.86.89 of via orientation@brusshelp.org

o

Doorverwijzende gezondheidsadviseur: federico.ubaldi@brusshelp.org

Dienst Preventieve Geneeskunde (MPG) van SCR :
o

1e lijn voor collectiviteiten via 02 552 01 91 (9h-17h) of via COVID-hyg@ccc.brussels

o

Advies voor specifieke clusters: OST-hyg@ccc.brussels

