1 Corona zomerregels
1.

Risicogroepen en ziek zijn

Deelnemers, personeelsleden, jobstudenten en vrijwilligers die ziek zijn mogen niet deelnemen aan de
activiteiten van de regenbOog.
Deelnemers, personeelsleden, jobstudenten en vrijwilligers die symptomen vertonen, gaan naar huis,
nemen zo snel mogelijk contact op met de huisarts en verwittigen de regenbOog.
De regenbOog is alert voor symptomen. Het is niet aan de regenbOog om een diagnose te stellen.
Wie besmet is met COVID – 19, onder 1 dak woont met een besmet persoon of een hoog-risicocontact
heeft gehad kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
Deelnemers, personeelsleden, jobstudenten en vrijwilligers mogen terugkeren naar de regenbOog als
hij/zij genezen is en 3 dagen symptoomvrij is. We volgen hierbij het advies van de huisarts op.
Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders.

2.

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

Administratief zijn er een aantal belangrijke zaken om bij te houden en ter beschikking te stellen van de
bevoegde tracing.
•

•

Het contactlogboek blijft belangrijk en bevat:
o De aanwezigheidslijst: een overzicht van de deelnemers per bubbel die effectief
aanwezig waren tijdens de activiteit
o Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke
voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v.
activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen.
Medische fiches, met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen door huisartsen

3.

Taken en verantwoordelijkheden corona-crisisteam

Het corona-crisisteam bestaat uit Johan Vanroye (directeur), Carine Deckers en Yota Mokos.
•
•

Indien er een (vermoeden van) besmetting is wordt Johan op de hoogte gebracht.
Johan zorgt voor de externe communicatie.
o Hij neemt contact op met de externe preventiedienst CLB, de teamleider van de
eerstelijnszone en eventueel de arts van het MIC voor advies en een plan van aanpak.

Hij verzamelt informatie over de dag van de besmetting/symptomen en hoog- en
laagrisico contacten en geeft deze door waar nodig.
Yota zorgt mee voor de interne communicatie met de medewerkers en het uitwerken van een
plan van aanpak. Ze is ook verantwoordelijk voor het opstellen van mails/brieven bij een
besmetting.
Carine is verantwoordelijk voor het opbellen en het op de hoogte brengen van ouders, vrijwilligers,
jobstudenten, deelnemers, externen die een hoog risico-contact hebben gehad. De hoog risicocontacten worden in eerste instantie opgebeld en krijgen daarna ook een mail.
Vragen voor het 1ste telefoongesprek: melden van een hoog risicocontact, deelnemer afhalen,
emailadres doorgeven.
Carine verstuurt mails naar de personen met een hoog risicocontacten.
De coördinator van het speelplein of de begeleider van een activiteit maakt een overzicht van de
aanwezigheden
en
van
de
hoogen
laagrisico
contacten
met
medewerkers/vrijwilligers/jobstudenten/deelnemers/externen en bezorgt de lijst aan Carine.
De coördinator is alert op mogelijke symptomen en koppelt bij zorgen of vragen terug met
iemand uit het crisisteam.
De contactgegevens van het corona-crisisteam worden ook op de website geplaatst
o

•
•

•

•

4.
•
•
•
•

•
•
•
•

100 personen excl. begeleiding van 25 juni t.e.m. 29 juli
200 personen excl. begeleiding 30 juli t.e.m. 31 augustus
Kinderen –12 en +12 jaar kunnen samen spelen in een bubbel
Binnen de bubbel is het niet verplicht om een mondmasker te dragen. Medewerkers of
begeleiders kunnen zelf kiezen om een mondmasker te dragen als ze dit willen.
Medewerkers/begeleiders hebben wel een mondmasker op zak en dragen die indien nodig op
drukke momenten waar te veel mensen samen zijn.
Bij kinderen vanaf 13 jaar wordt ‘intens fysiek contact’ vermeden. Hou hier rekening mee bij
spelletjes en vermijd zaken doorgeven via de mond, aanrakingen via gezicht,
roepen/zingen/praten in elkaars gezicht.
In contact met externen of een andere bubbel houden begeleiders en kinderen vanaf 13 jaar
afstand en dragen ze een mondmasker.
Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Zij houden afstand en dragen
mondmaskers.
Ouders worden geadviseerd om hun kinderen in 1 week vooral naar dezelfde jeugdwerking te
laten gaan.

5.
•

Contactbubbels

Mondmaskers en handschoenen

Kinderen
o Kinderen -12 jaar: dragen geen mondmasker
o Kinderen + 12 jaar:
 dragen een mondmasker bij verzorgingsmomenten en EHBO.

dragen een mondmasker in contact met externen wanneer social distancing niet
mogelijk is. Indien zij geen mondmasker dragen en social distancing niet mogelijk
is in contact met externen, is contact met externen niet mogelijk.
 dragen een mondmasker in de bus
 dragen een mondmasker bij symptomen wanneer zij in afzondering zijn
Ouders: dragen een mondmasker bij het breng- en haalmoment.
Begeleiders/medewerkers
o dragen een chirurgisch mondmasker
 tijdens breng- en haalmomenten met ouders
 in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is
 indien zij dit zelf wensen door de dag
 indien een kind in afzondering is wegens symptomen
 tijdens verzorgingsmomenten en EHBO + handschoenen


•
•

•

Externen / poetshulp/ medewerkers van kantoor
o dragen een mondmasker wanneer ze de leef- en speelruimte van de kinderen betreden
o respecteren de veiligheidsafstand en hygiëneregels

6.
•
•
•
•
•
•

•
•

Welke activiteiten mag je doen?

Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht.
Zoveel mogelijk activiteiten op het/de eigen terrein(en).
Uitstappen kunnen. Hou daarbij rekening met mogelijke contacten met andere externen. Houd
steeds rekening met de regels die gelden in de maatschappij bij het organiseren (hoe kan je het
vervoer regelen, hoe moet je je verhouden t.a.v. elkaar en anderen ter plaatse…).
Vermijd contact met externen niet verbonden aan je werking, zowel op je terrein als bij het
verlaten van het terrein: indien mogelijk bv. een privé bus of vermijd de spits bij gebruik van het
openbaar vervoer bij het verplaatsen naar een andere locatie…
De workshopgever, terreineigenaar,… zijn welkom, maar hou dan rekening met de geldende
maatregelen en stem hier op voorhand goed over af.
Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact bij activiteiten en
contact met gezicht zoals bv. insmeren, schminken of van heel dichtbij in elkaars gezicht ademen,
spreken, roepen, zingen, zijn af te raden omdat hierbij speekseldeeltjes makkelijk verspreid
kunnen worden.
Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma
in.
Voor bepaalde specifieke activiteiten dien je rekening te houden met andere protocollen en
regelgevende kaders zoals de regelgeving van lokale besturen, de regelgeving voor specifieke
cultuur of sportactiviteiten, het horecakader of evenementenkader. Afhankelijk van je activiteit
dien je je te houden aan een combinatie van de zomerregels en het betrokken kader, of volledig
over te schakelen op het specifieke kader zoals bij het horeca of evenementenkader.

7.

Noodprocedure bij een zieke of besmette deelnemer/medewerker

Communicatie
•

•

•

•

Als de deelnemer, het personeelslid, de jobstudent of de vrijwilliger tijdens de activiteit ziek wordt
of symptomen van covid-19 vertoont, gaat deze zo snel mogelijk naar huis en neemt contact op
met de huisarts.
Als de deelnemer, het personeelslid, de jobstudent of de vrijwilliger besmet is en in de voorbije 2
dagen deelnam aan de werking, neemt deze persoon contact op met de huisarts en laat dit dan zo
snel mogelijk aan de regenbOog weten.
Als de deelnemer, het personeelslid, de jobstudent of de vrijwilliger in contact is geweest met een
besmette persoon, neemt deze persoon contact op met de huisarts en laat dit dan zeker weten
aan de regenbOog.
We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een deelnemer of een
begeleider wordt vastgesteld treedt onze noodprocedure in werking. We zullen andere
deelnemers en ouders informeren met respect voor ieders privacy en we werken mee aan het
systeem van contacttracing.

Contactopvolging – hoog of laag risicocontact
Sinds 11 mei 2020 werkt de overheid met contactonderzoek, met als doel de besmettingshaarden snel te
detecteren.
Voor contactopvolging word je altijd gebeld met het nummer 02 214 19 19. Per sms is dat via het
nummer 8811.
Bij de contactopvolging is het bepalen van een hoog of laag risico contact van belang.
De contactopvolging beslist wie een hoog risico of laag risico contact is.
Hoog-risicocontacten worden in quarantaine geplaatst en worden getest.
De risico-inschatting van wie een hoog-risico contact is, wordt gemaakt in functie van leeftijd en
omstandigheden. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder gemakkelijk het als hoogrisico contact wordt ingedeeld.
Bij meerdaagse activiteiten worden tot twee dagen voor de start van de ziektesymptomen alle namen
van de hoog-risicocontacten doorgeven. Waren er geen symptomen, dan moet dit vanaf 2 dagen voor de
test.

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger wordt ziek tijdens de
activiteiten
•
•
•
•

Een deelnemer/begeleider die symptomen vertoont dient zo snel mogelijk opgehaald te worden
of naar huis te gaan.
De eventuele binnenruimte, de contactoppervlaktes in de buitenruimte en het materiaal dat door
de zieke werden aangeraakt, worden ontsmet.
De deelnemer/begeleider neemt binnen de 24 uur contact op met de huisarts, zodat zo nodig een
test kan afgenomen worden.
In afwachting van het testresultaat, komt de deelnemer/medewerker niet naar de regenbOog.

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger legt een positieve test af
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

De besmette persoon brengt de directeur onmiddellijk op de hoogte en geeft door met wie hij/zij
allemaal contact heeft gehad op de werkvloer of tijdens de activiteiten.
De hoog- en laag risicocontacten worden in kaart gebracht tot 2 dagen voor de symptomen/test.
De persoon gaat in thuisisolatie (ook als je geen symptomen hebt) voor minstens 10 dagen en
zeker tot zolang hij/zij nog symptomen heeft, tot hij/zij minstens 3 dagen geen koorts meer heeft.
De contact tracer van de overheid zal contact opnemen met de besmette persoon om de hoogen laagrisico contacten in kaart te brengen en zal de regenbOog op de hoogte brengen van de
hoog risico-contacten.
Het corona-crisisteam zal een plan van aanpak opmaken in samenwerking met de externe
preventiedienst van het CLB en de teamleider van de eerstelijnszone.
De bubbel van de activiteiten waar de deelnemer/medewerker actief was, wordt gesloten.
Iedereen uit de bubbel wordt gezien als een hoog-risico contact
Deelnemers en begeleiders met een hoog risico contact worden zo snel mogelijk getest (binnen
de 72 uur na het laatste contact) en moeten voor 10 dagen in quarantaine (hun gezinsleden mogen
hun normale activiteiten verder zetten, maar moeten wel alert blijven op mogelijke symptomen).
De 4 dagen daaropvolgend is voorzichtigheid vereist.
Als het resultaat van de eerste test negatief is, loopt de quarantaine verder en wordt een tweede
test afgenomen ten vroegste dag 7 na de dag van het laatste hoog-risicocontact (=dag 0).
Als deze tweede test negatief is, kan de persoon vanaf dag 8 terug naar de regenbOog, mits extra
waakzaamheid gedurende 7 dagen: je draagt een mondmasker, ook in het contact met
deelnemers, je blijft binnen dezelfde groep en je houdt afstand.
Indien het resultaat van de tweede test positief is, start een isolatieperiode vanaf de dag van
afname van de test.
De datum waarop de besmette deelnemer of medewerker terug kan starten in de werking, wordt
bepaald door de behandelende arts van de persoon.
Begeleiders die een laagrisico-contact hadden moeten 14 dagen extra waakzaam zijn (sociale
contacten beperken en buitenhuis een stoffen mondmasker dragen) en dus ook in de werking een
mondmasker dragen.
Maak afspraken met de betrokken school of scholen wie je kan verwittigen wanneer er een
besmetting wordt vastgesteld in de buitenschoolse opvang.
De lijst met alle info omtrent de aanwezigen van die bubbel + met mogelijke mensen waarmee de
bubbel in contact kwam doorsturen naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
• Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de
Boomhut); VAPH (volwassenen); lokale overheid (kinderopvang).
• Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers.

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger legt een negatieve test af
•
•
•

De deelnemer /begeleider brengt de regenbOog op de hoogte.
De zieke deelnemer/begeleider blijft thuis totdat zijn/haar gezondheid beter is.
De werking blijft open.

•
•
•

Andere deelnemers en begeleiders uit de groep moeten niet getest worden of in quarantaine
gaan.
Wees extra waakzaam gedurende 14 dagen na het laatste contact met de zieke. Bij de minste
symptomen contacteer de huisarts.
Blijf alle algemene veiligheidsmaatregelen volgen (handhygiëne, hoesten in elleboog…).

Een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilliger die een hoog-risico contact
had met een positief getest persoon
•
•

•

•

Personen die door de contact tracing in thuisisolatie geplaatst zijn, omwille van hoog-risicocontact met een positief getest persoon, kunnen niet naar de regenbOog komen.
Personen die in nauw contact kwamen met iemand (bv. een begeleider, een ouder, een
vriendje,...) die ziek is ten gevolge van het coronavirus, kunnen 10 dagen na het laatste risicovolle
contact terug naar de regenbOog.
Als de besmette persoon een gezinslid is en nauw contact had met de deelnemer zolang deze
besmettelijk was, kan de deelnemer terug naar de regenbOog 10 dagen nadat het gezinslid de
thuisisolatie mocht stopzetten.
Indien het gezinslid zich afzonderde van de deelnemer, volstaan 10 dagen thuisblijven van de
regenbOog.

Wat als een gezinslid van een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent of een vrijwilligger
positief test?
•
•
•

De deelnemer/begeleider die een hoog-risicocontact heeft gehad, moet meteen in quarantaine
en doet een test.
De andere deelnemers/begeleiders hebben geen hoog-risico contact gehad en hoeven dus niet in
quarantaine. Ze blijven wel alert.
De begeleiders die met de besmette persoon slechts beperkt in contact zijn geweest tijdens een
breng- of haalmoment zullen een laag-risico contact hebben gehad. Zij moeten zich dus geen
zorgen maken maar moeten wel gedurende 14 dagen waakzaam zijn en bij de minste symptomen
de huisarts contacteren

Een vermoeden in de persoonlijke bubbel van een deelnemer, een personeelslid, een jobstudent
of een vrijwilliger.
Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer/begeleider een vermoeden van besmetting
heeft, dan volgt de deelnemer/begeleider het advies van de behandelende arts om al dan niet in
afwachting van de test naar de regenbOog te komen.

Begeleiders en deelnemers uit een risicogroep
We volgen hierin het advies van de behandelende arts.

8.

Communicatie

We communiceren onze maatregelen en afspraken met deelnemers, ouders en externen via onze
website/sociale media.

9.

Hoe zit dat met hygiëne?

Persoonlijke hygiëne
•
•

Extra de handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de elleboog, niezen in
een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.
Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s)
noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is.

Infrastructuur
•
•

Extra aandacht rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes.

Extra aandacht blijft gaan naar gebruik van buitenruimte en voldoende ventileren en verluchten
van binnenruimtes indien men deze gaat gebruiken.

Het materiaal
•

Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen.

•

Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst even niet
gebruikt worden (3u) of gereinigd worden

