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BERICHT AAN BEWONERS EN FAMILIELEDEN 

MANDANA EN TOERMALIEN 

 
Genk, 29 oktober 2021 

 

Beste bewoners, familieleden, bewindvoerders 

 

Afgelopen dinsdag stuurden we jullie reeds een brief waarin we extra aandacht vroegen voor 

de mondneusmaskerplicht in Toermalien en Mandana. 

Deze mondneusmaskerplicht is nu ook opgelegd door de Vlaamse overheid gedurende de 

volledige bezoektijd in een woonzorgcentrum.  

In alle horecazaken, ook in het Grand Kaffee aan Toermalien, uitgebaat door Sodexo, gelden 

de regels van de horeca.  Dit betekent dat alle bezoekers van een horecazaak of van het Grand 

Kaffee een Covid Safe Ticket moet kunnen voorleggen vanaf 01 november 2021, ook de 

bewoners van Toermalien en Mandana.  Om ervoor te zorgen dat uw familielid alleen of samen 

met u naar het Grand Kaffee of een andere horecazaak kan gaan is het dus nodig dit ticket aan 

te vragen. 

Aangezien veel van onze bewoners niet over een smartphone beschikken, geven wij hieronder 

de nodige informatie hoe jullie dit ticket kunnen aanvragen voor jullie familielid.  Jullie kunnen 

de uitleg ook terugvinden op volgende pagina:  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/27/Covid Save Ticket-q-and-a/ 

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak maar de horecawetgeving is nu eenmaal voor 

iedereen van toepassing. 

Samen met jullie hopen wij zo verdere besmettingen te voorkomen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het outbreakteam: 

Ria Grondelaers,   Jos Aben    Ingrid Dreessen 

Voorzitter    algemeen directeur   directeur zorg 

    

dr. Lieve Vinck         dr. Johan Jespers 

CRA Mandana         CRA Toermalien 
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Hoe een Covid Safe Ticket aanvragen als ik geen smartphone heb of ik niet zo 

computervaardig ben? 

 

Via computer… 

Ook zonder smartphone is het mogelijk om aan een Covid Save Ticket te geraken. Zo 

kun je je aanmelden op overheidswebsites zoals: 

Mijn Burgerprofiel,  

Mijngezondheid.be  

MyHealthViewer.  

Daar kun je je Covid Save Ticket digitaal opvragen. Je hebt er wel je identiteitskaart 

met pincode en kaartlezer of een digitale sleutel (zoals itsme) voor nodig. Je kunt je 

Covid Save Ticket krijgen als pdf-document.  Dit document kan je dan afdrukken. 

Via telefoon… 

Je aanmelden op die overheidswebsites is niet voor iedereen weggelegd. Wie minder 

computervaardig is, kan ook een Covid Save Ticket telefonisch opvragen. Dan wordt 

het via de post verstuurd. Let wel: dit kan niet voor een Covid Save Ticket op basis 

van een negatieve test, omdat het Covid Save Ticket langer onderweg zou zijn dan de 

test geldig is. 

Een Covid Save Ticket telefonisch aanvragen kan via de helpdesk van de regio waar je 

gevaccineerd bent geweest:  078 78 78 50 

(De helpdesken zijn 24 uur op 24 uur bereikbaar voor het opvragen van een Covid 

Safe Ticket, omdat dat automatisch verloopt. Voor andere vragen kun je er veelal 

enkel overdag van maandag tot zaterdag terecht.  

 

http://www.zoggenk.be/
https://www.burgerprofiel.be/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/
https://www.myhealthviewer.be/
https://www.vlaanderen.be/aanmelden-bij-de-overheid-mijn-digitale-sleutels

