barometer COVID-19 vzw De Kleine Vos

FASE 0
omstandigheden
 Geen COVID 19 besmettingen in de samenleving
 Geen ziek cliënteel
 Medicatie en/of vaccinaties voorhanden

maatregelen
 Vaccin
 Normale werking

Algemene basismaatregelen – geldend bij alle onderstaande fases












FASE 1
risico

Was en ontsmet geregeld de handen
Respecteer een afstand van 1,5 meter
Blijf zo veel mogelijk op je eigen dienst
Mondmaskers zijn verplicht:
- bij contact met bezoekers
- op huisbezoek
- in de gang vooraan
- bij een verkoudheid
- met meerdere in dezelfde ruimte: opleiding, vergaderingen…
- 1 week nadat je terug bent na de ziekte covid 19 te hebben doorgemaakt
Ontsmet minstens 1x/dag de high touch oppervlakten zoals deurklinken, telefoons, keyboards...
Gebruik zo veel mogelijk eigen telefoon of de werk gsm
Iedereen ontsmet zijn tafel en stoel na het verlaten van de personeelsruimte, vergaderzaal of gemeenschappelijke bureaus
Verlucht zoveel mogelijk de lokalen
Indien er iemand in je nabije omgeving (partner, kinderen…) getest moet worden kom je in afwachting van het resultaat werken met mondmasker en
blijf je zoveel mogelijk op je eigen dienst.
Werk hygiënisch

omstandigheden

maatregelen (ALTIJD ook de basismaatregelen)
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Kans op covid 19

klein

 Samenleving: situatie 1 → situatie in de samenleving
waar het virus nog circuleert maar zo teruggedrongen
is dat maatregelen versoepeld konden worden.
 Geen medicaties of vaccin voorhanden
 Geen zieken intern
 Niemand in de nabije omgeving van personeel of
kinderen test positief
 Iemand in de nabije omgeving van personeel of
kinderen test positief maar er is geen nauw contact
geweest of de persoon in kwestie is niet meer in de
instelling geweest voor de quarantaine/testing

FASE 2
risico
Kans op covid 19

verhoogd

omstandigheden
 Samenleving:
 situatie 2 → in bepaalde regio’s is er een
outbreak vastgesteld (voor ons Antwerpen)
 situatie 3 → teveel lokale outbreaks, terug
federale maatregelen
 Geen medicaties of vaccin voorhanden
 Geen zieken intern
 Niemand in de nabije omgeving van personeel of
kinderen test positief
 Iemand in de nabije omgeving van personeel of
kinderen test positief maar er is geen nauw contact
geweest of de persoon in kwestie is niet meer in de
instelling geweest voor de quarantaine/testing.

 Algemene basismaatregelen
 Normale werking
 Zie richtlijnen ‘Gebruik van beschermmateriaal bij huisbezoek’
 Thuiswerk is mogelijk
 Werkuren worden zoveel mogelijk gespreid
 Normale tuimelwerking met mogelijkheid om soep en koffie te drinken
Bezoek
 Ouders en context op afgesproken uren in voorziene lokalen/tuinen
 Dag en weekendbezoeken gaan door
 Er kunnen in de instelling vergaderingen/gesprekken doorgaan met
externen zolang de social distance en de basismaatregelen gerespecteerd
worden.

maatregelen (ALTIJD ook de basismaatregelen)
 Zie richtlijnen ‘Gebruik van beschermmateriaal bij huisbezoek’
 Mondmasker verplichting in de ganse voorziening (enkel op de eigen dienst
mag het afgezet worden)
 Wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden moet er een masker
gedragen worden onder contextbegeleiders.
 Zoveel mogelijk thuiswerk
 Verspreid bureauwerk: max 2 personen in een ruimte
 Werkuren worden gespreid
 Er wordt gekozen voor zoveel mogelijk digitale contacten.
Indien dit niet een voldoende alternatieve oplossing is, wordt de
ondersteuning bij voorkeur in de organisatie zelf uitgevoerd of in de
buitenlucht.
 Huisbezoeken zijn beperkt tot contextpersonen (dus geen extra familieleden)
 Extra aandacht voor wie tot een risicogroep behoort → dan enkel digitaal
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 Tuimelwerking: afhankelijk van de situatie in de samenleving (Vlaamse
maatregelen) zal de tuimelwerking in bubbels kunnen doorgaan zonder soep
en koffie of opgeschort worden.
 Huiswerkklas gaat door
 Contextbegeleiding staan stand by om de leefgroepen te ondersteunen
Bezoek
 Ouders en context op afgesproken uren in voorziene lokalen/tuinen
 Dag en weekendbezoeken gaan door
 Bezoeken, vergaderingen en gesprekken met externen kunnen alleen maar
doorgaan als deze zeer noodzakelijk zijn.

FASE 3
risico
Kans op covid 19

groot

FASE 4
risico
Kans op covid 19

outbreak

quarantaine

omstandigheden
 Geen medicaties of vaccin voorhanden
 Iemand in de nabije omgeving van personeel of
kinderen test positief en is in nauw contact geweest
 Een personeelslid die nog op dienst is geweest
vertoont symptomen maar er zijn nog geen test
resultaten
 Eén kind test positief

maatregelen (ALTIJD ook de basismaatregelen)
 De leefgroep in kwestie of het kinderdagverblijf wordt in isolatie gezet.
 Enkel telefonisch contact met de geïsoleerde groep
 CB’s brengen de ouders van de geïsoleerde leefgroep op de hoogte
 CB’s die in nauw contact zijn gekomen met personen die positief getest zijn
maar nog geen symptomen vertonen, kunnen overgaan tot volledig
thuiswerk.
 CB’s staan stand by om leefgroepen te ondersteunen
 Verder verloopt de werking zoals in fase 1 of 2

omstandigheden
 Geen medicaties of vaccin voorhanden

maatregelen (ALTIJD ook de basismaatregelen)
 Het outbreakteam wordt gealarmeerd.
Zij volgen het outbreakplan
 Contextbegeleiding brengen de ouders op de hoogte van de outbreak en de
afspraken hierrond.
 Tuimelwerking wordt tijdelijk opgeschort.
 Huiswerkklas intern wordt opgeschort.

 Twee of meer kinderen testen positief
 Eén of meerdere personeelsleden testen positief op
covid 19 en zijn nog op de werkvloer geweest en
hebben nauw contact gehad met anderen.



Er wordt een quarantaine team samengesteld
Zij moeten volledige beschermkledij dragen: schort, handschoenen, FFP2 masker en een face-shield (Zie verslag opleiding covid 19)
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Er wordt telefonisch gecommuniceerd.
De zieke kinderen gaan uiteraard niet naar school.

 Indien personeel positief test blijven deze thuis in quarantaine.
 Personeelsleden die positief testen maar niet ziek zijn kunnen ingezet worden in een quarantaine kindergroep.
Bezoeken
 Bezoeken van de zieke kinderen worden opgeschort.
 Bezoeken van de niet zieke kinderen kunnen doorgaan maar ouders worden wel op de hoogte gebracht dat er covid in huis is.
 Er worden tijdelijk geen andere externen ontvangen.
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