
 

 

 

 

 

 

Mise à jour – 24 novembre 

 

 

 

Seuls les parents peuvent accompagner les enfants 

Le niveau 4 de menace en Région bruxelloise est maintenu. Néanmoins, il n’y a pas 

d’indications que la menace serait dirigée vers l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola 

ou d’autres hôpitaux. Des mesures de vigilance supplémentaires ont été prises dès ce week-

end à l’intérieur et aux abords de l’hôpital, elles resteront valables jusqu’à nouvel ordre. 

 
Les rendez-vous de consultation ou d’hospitalisation ont lieu comme prévu, mais seuls les 

parents peuvent accompagner ou faire une visite aux enfants. Nous appelons les parents à 

bien respecter les heures de visites, prévues entre 14h et 20h. 

 

Conformément aux mesures prises pour les établissements scolaires en Région bruxelloise, la 

maternelle thérapeutique restera fermée ce jour et jusqu’à nouvel ordre.  

 

L’hôpital reste accessible par l’entrée principale. Merci de respecter les interdictions de 

stationnement devant l’hôpital.  

 

---- 

 

Update – 24 november 

 

Enkel de ouders mogen bij hun kinderen blijven 

Ook al blijft de terreurdreiging in heel het Brussels Gewest op niveau 4 behouden, toch wijst 

niets erop dat het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola of andere ziekenhuizen 

rechtstreeks bedreigd worden. Dit neemt niet weg dat wij sinds dit weekend bijzonder 

waakzaam blijven in en rond het ziekenhuis; de extra veiligheidsmaatregelen blijven dan ook 

tot nader order gehandhaafd. 

 
De geplande afspraken voor een consultatie of een ziekenhuisopname gaan gewoon door, 

maar enkel de ouders mogen hun kinderen vergezellen of hun kinderen in het ziekenhuis 

komen bezoeken. Wij dringen er bij de ouders op aan om zich aan de bezoekuren te houden, 

te weten tussen 14.00 en 20.00u.    

 

Conform de maatregelen die door de onderwijsinstellingen in het Brussels Gewest zijn 

genomen, blijft onze therapeutische kleuterschool (maternelle thérapeutique) vandaag 

gesloten en dit eveneens tot nader order.  

 

Het ziekenhuis blijft toegankelijk via de hoofdingang. Wij vragen u om het stationeerverbod 

voor het ziekenhuis te willen respecteren, waarvoor dank.  

 
  

 


