
JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ordonnantie/2020/07/17/2020042397/justel

Dossiernummer : 2020-07-17/04 

Titel

17 JULI 2020. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid 

Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 24-07-2020 bladzijde : 55443

Inwerkingtreding : 20-07-2020

Inhoudstafel

Art. 1-4

Tekst

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

  Art. 2. In de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
  1° in artikel 13, 2°, worden de woorden " of een quarantaine " toegevoegd na de woorden " medisch onderzoek
" ;
  2° er wordt een artikel 13/1 ingevoegd, luidende :
  " Art. 13/1. § 1. Onverminderd artikel 13, zolang de op 11 maart 2020 door de Wereldgezondheidsorganisatie
afgekondigde toestand van pandemie voor Covid-19 blijft bestaan, is ieder persoon die aankomt op het
grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, afkomstig uit een stad, gemeente, district, regio of
land die door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken als rode zone is bestempeld in het kader van die
pandemie en ieder persoon die beschouwd wordt als contactpersoon die een hoog risicoprofiel vertoont door de
geneesheer-gezondheidsinspecteur, ertoe gehouden :
  1° om zo snel mogelijk zijn behandelend arts te raadplegen om zich te onderwerpen aan een test ; en
  2° om onmiddellijk een quarantaine te ondergaan waarvan de duur bepaald wordt door de geneesheer-
gezondheidsinspecteur.
  § 2. Het Verenigd College is gemachtigd om een einde te stellen aan de in paragraaf 1, 1° en 2°, bedoelde
verplichtingen indien de Nationale Veiligheidsraad van oordeel is dat de gezondheidssituatie dit toelaat.
  § 3. Sommige personen kunnen van de verplichtingen onder paragraaf 1, 1° en 2°, ontheven worden door de
omstandigheden van hun verplaatsing. Het Verenigd College bepaalt de gevallen en de modaliteiten van deze
uitzonderingen. ".

  Art. 3. In artikel 15, 2°, van dezelfde ordonnantie worden de woorden " artikel 13 " vervangen door de woorden
" de artikelen 13 en 13/1 ".

  Art. 4. Deze ordonnantie treedt in werking op maandag 20 juli 2020.
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