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Coronavirus COVID -19 UPDATE 13 maart 2020
Naar aanleiding de verscherpte maatregelen van de regering, vindt hieronder de nieuwe richtlijnen van de
Nationale Raad, die gelden tot nader bericht:
1. De verdeling van voedselpakketten moet opgeschort worden.
2. De voorzitters van de conferenties kunnen uitzonderlijk beslissen om een spoeddienst te organiseren.
Het is de autonome beslissing van de leden van een beperkte groep vrijwilligers om daar deel van uit te
maken (geen risicopersonen).
We rekenen op het gezond verstand van de conferentievoorzitters tegenover zowel vrijwilligers als
bezoekers om de wenselijkheid van een dergelijke spoeddienst te organiseren.
Die dienst moet op een of meerdere van de volgende manieren ingericht worden:
§

Bij sluiting, een noodnummer communiceren voor de afhaling van een voedselpakket door een
rechthebbende

§

Door thuisbezorging (tot aan de voordeur).

§

Door bedeling, «één per één» buiten het lokaal van de conferentie.
In dat geval:
- Enkel vrijwilligers zijn binnen toegelaten
- Begunstigden wachten buiten, indien mogelijk in een rij
- De tijd van de bedeling wordt gespreid in de tijd
- Er wordt voorzien in “kant-en-klaar ”standaardpakketten die buiten bedeeld worden
- Contact met risicopersonen wordt vermeden
- Minstens de hygiënevoorschriften zoals eerder meegedeeld, worden toegepast
- Elke bijkomende maatregel wordt genomen (logistiek of andere) die nuttig kan zijn in de
plaatselijke omstandigheden

3. Elke andere activiteit wordt opgeschort.
Risicopersonen

(i) Personen van >75 jaar en/of (ii) Personen met zwakke gezondheid en/of (iii) Personen met acute of
chronische ziekte en/of (iv) zwangere personen en/of (v) Personen terug van reis en/of ((vii) Personen in
rechtstreeks contact met een van die categorieën (vi) Personen in rechtstreeks en onrechtstreeks contact
met besmette personen.
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