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Politieverordening - Coronavirus - Maatregelen voor
kwetsbare doelgroepen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; de heer Jan De Winne

Beschrijving
Aanleiding en doel
Door de onrustwekkende verspreiding van het COVID-19-virus (Coronavirus) dienen bijkomende
maatregelen genomen te worden. Met het oog op het beschermen van kwetsbare groepen,
waaronder oudere mensen, en zorgpersoneel dienen extra beschermingsmaatregelen genomen te
worden.
Advies en motivering
Het coronavirus is in verschillende Europese landen aan een tweede golf toe en ook in België stijgt het
aantal geregistreerde gevallen onrustwekkend. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te
gaan, moeten er acute maatregelen genomen worden om deze dringende gevaren voor de
volksgezondheid te beperken.
De overheid adviseert in dit verband haar beleid rond "social distancy" dat erop gericht is de
verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen. De maatregelen van "social
distancing" willen het contact tussen (eventueel onbekende) besmette personen en gezonde, niet
besmette personen zoveel mogelijk verminderen. De eenvoudige "social distancing" maatregelen die
nu al van kracht zijn dienen te worden uitgebreid om zo veel als mogelijk te vermijden dat het
gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt te staan, dat de noodzakelijke zorgverlening in het
gedrang komt.
De overheid geeft aan dat voor kwetsbare groepen waaronder oudere mensen en zieke mensen,
alsook zorgpersoneel speciale beschermingsmaatregelen dienen genomen te worden.
Daarom worden volgende maatregelen voorgesteld:
In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria wordt geen bezoek aan gehospitaliseerde patiënten
toegestaan, tenzij bij patiënten in hun laatste levensfase. Op de diensten pediatrie, neonatologie,
materniteit en de palliatieve zorg is beperkt bezoek toegestaan. Op initiatief van het ziekenhuis zelf
kunnen in uitzonderlijke omstandigheden (b.v. een sterke verslechtering van de toestand van de
patiënt of overlijden) per individuele regeling ook op andere afdelingen bezoeken worden toegestaan.
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Juridische gronden
De beslissing van het Overlegcomité (de federale regering en de regeringen van de deelstaten) van 30
oktober 2020 om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

Het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Artikel 134 en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
N.v.t.
Beleidsinformatie
N.v.t.

Besluit
Artikel 1
De burgemeester beveelt volgende maatregelen voor de bescherming van zieken, ouderen en
zorgpersoneel tegen het coronavirus:
In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria worden enkel nog volgende bezoekers van gehospitaliseerde
patiënten toegelaten: bezoekers van materniteit, pediatrie en neonatologie, palliatieve afdeling en van
patiënten die zich in de levenseindefase bevinden. Het ziekenhuis bepaalt de specifieke beperkte
bezoekregels geldig voor deze afdelingen en maakt ze kenbaar via hun website.
Op initiatief van het ziekenhuis zelf kunnen in uitzonderlijke omstandigheden (b.v. een sterke
verslechtering van de toestand van de patiënt of overlijden) per individuele regeling op andere
afdelingen bezoeken worden toegestaan

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck
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