MAATREGELEN VOOR DE BELGISCHE BEGRAFENISSECTOR TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET
CORONAVIRUS
Als gevolg van de maatregelen die onze regering heeft genomen, zijn we overgegaan naar alarmfase 2 om
de verspreiding van het virus tegen te gaan.
FUNEBRA en de funeraire secteur doet volgende aanbevelingen:
Bloemenwinkels, showrooms, ontmoetingsplaatsen
Dienen volgens de instructies van de regering tijdens het weekend te sluiten
Dienen regelmatig te worden ontsmet tijdens de week.
Afspraken maken en uitvaarten regelen
Probeer zoveel mogelijk informatie op te vragen en zaken te regelen via de telefoon.
Alleen voor de keuze van de kist “moet” er eventueel nog een afspraak worden gemaakt, tenzij u dat
bijvoorbeeld via Skype kan regelen.
Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen dient zo beperkt mogelijk te zijn.
In het uitvaartcentrum kunt u de familie beter in een grote ruimte ontvangen dan in een klein kantoor.
Denk eraan om zeker 1 meter afstand te houden.
Zorg ervoor dat de lokalen en het materiaal grondig worden schoongemaakt (gebruik van dettol,
bleekwater of een ander product) voor en na de afspraak.
De bezoeken aan het uitvaartcentrum
dienen te worden beperkt tot de naaste familie en beste vrienden
dienen van korte duur te zijn (men kan een uur per dag aanraden)
bezoekers dienen hun bezoek zo kort mogelijk te houden
er wordt aangeraden dat de mensen hun medeleven aan de telefoon of online betuigen.
Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.
Plaats de stoelen op 1 meter afstand van elkaar.
Wij raden mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen.
De wijwaterkwast wordt verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een
kruisteken.
De deurklinken en de toiletten dienen regelmatig ontsmet te worden.
Zorg indien mogelijk voor de aanwezigheid van ontsmettingsmiddel voor bezoekers en personeel.
Koffietafel
Naar analogie met de sluiting van restaurants, zijn ook koffietafels, uitvaartrecepties en -banketten
verboden.
Overbrenging van de overledene met de lijkwagen
Er wordt afgeraden om iemand anders dan de naaste familie en goede vrienden aanwezig te laten zijn
wanneer de overledene wordt opgehaald door de lijkwagen.
Adviseer vrienden en kennissen om zich direct naar de begraafplaats of de plaats van overhandiging van
de as te begeven.
Uitvaartplechtigheid en aula
Er wordt aangeraden om de uitvaartplechtigheid in te korten en ze enkel te laten bijwonen door een
beperkt gezelschap.
Plaats de stoelen indien mogelijk uit elkaar om nauw contact te vermijden.
Een eerbetoon is nog altijd mogelijk op een later tijdstip na afloop van deze sanitaire crisis.
Begraafplaats en/of overhandiging van de as
Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.
Geef de voorkeur aan een knikje of een kruisteken bij de laatste groet aan de overledene.
Voorzie een afstand van 1 meter tussen de mensen in de rijen.
Thanatopraxie
In afwachting dat de Belgische federale regering een standpunt inneemt, geven we u hierbij alvast de
aanbevelingen die in Frankrijk aan de sector worden gegeven: Frankrijk verbiedt de thanatopraxie. Ook wij
kunnen die alleen maar afraden.
Crematoria.
Uitzonderlijke maatregelen zullen worden genomen door de verschillende crematoria. We vragen u om
deze strikt na te leven.
We hopen dat deze crisis snel weer voorbij is en rekenen erop dat alle begrafenisondernemers de families op
een waardige manier zullen begeleiden en hen, ondanks de omstandigheden, zullen helpen om het
rouwproces zo normaal mogelijk te laten verlopen.

