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Verklaring op eer 

Bezoek in Covid-19-tijden 
 

 

Zoals het agentschap (VAPH) ons voorschrijft dient iedere bezoeker bij elk bezoek deze verklaring op eer 

te tekenen. 

 

Ondergetekende is op de hoogte van de gemaakte afspraken die gelden rond het verloop van het bezoek, 

de beschermings- en veiligheidsmaatregelen: 

- Per cliënt wordt beslist wie (max. 2 personen, steeds dezelfde personen) op bezoek kan komen.  

De bezoeker kan zelf beslissen om niet op bezoek te komen. 

- Er komt steeds 1 persoon tegelijk op bezoek. Bezoek met beide ouders samen kan dus NIET. 

- Het bezoek moet symptoomvrij (geen koorts, niet meer dan normaal hoesten en niezen) zijn en 

mag op het moment van het bezoek niet positief getest zijn (we bedoelen hiermee dat als er een 

positieve test was dat die testafname minstens 14 dagen vóór de bezoekdatum moet gebeurd zijn). 

- Het bezoek kan maximum 1 keer per week en gedurende maximum 1u. 

- Er wordt rekening gehouden met haalbare tijdstippen voor het team om bezoek te ontvangen. 

- Voor de minderjarigen contacteert het bezoek de woning bij aankomst op de parking aan het 

Hoofdgebouw. Voor meerderjarigen meldt het bezoek zich aan bij de woning van de cliënt. 

- Iedere bezoeker tekent bij ieder bezoek deze verklaring op eer vóór de start van het bezoek. 

- Voor de minderjarigen is er steeds een medewerker aanwezig bij het bezoek. Voor de 

meerderjarigen kan bezoek enkel zonder aanwezigheid van een medewerker als het zeker 

is dat het bezoek zich aan de veiligheidsafspraken kan houden. 

- Beschermingsmaatregelen:  

o De bezoeker, de cliënt en de medewerker die het bezoek begeleidt dragen een mondmasker. 

Er wordt gevraagd aan bezoek om dat zelf te voorzien. 

o Er wordt alcogel gebruikt voor start bezoek en na bezoek door cliënt, medewerker en 

bezoeker. Cliënt en medewerker wassen ook nog es de handen voor en na het bezoek. 

o De sociale afstand van 1.5m wordt zoveel als mogelijk gerespecteerd. 

- Het bezoek gebeurt zoveel als mogelijk buiten. We opteren voor een wandeling. De spelregels van 

de Nationale Veiligheidsraad worden gevolgd: vanaf 4 mei kan een wandeling met 3 personen (= 

cliënt – bezoeker – medewerker).  

- Wanneer het weer het niet toelaat (of andere grondige reden) kan bezoek binnen gebeuren. Per 

locatie wordt bepaald waar dit gebeurt en aan het bezoek doorgegeven door de begeleider-coach. 

 

Deze verklaring op eer kadert binnen de Corona-maatregelen voor bezoek, opgemaakt door de overheid 

en het VAPH. Dit document wordt verwijderd van zodra het hiervoor niet meer relevant is. 

Betrokken bezoeker: 

Naam:  ………………………………………………………………………..  

Adres: ……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………….. 

Relatie tot cliënt: ……………………………………………………. (vb. ouder, broer, zus, vertrouwenspersoon, vriend) 

Datum en uur bezoek: …………………………………………………… 

Begeleidende medewerker: ………………………………………………………. 

 

Handtekening: 

 

 


