STAPPENPLAN
bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting
Deelnemer is ziek
Symptomen lijst bekijken
Bij twijfel of ongerustheid ouders vragen
dokter te raadplegen om COVID uit te
sluiten of vermoeden te bevestigen.
Vermoeden COVID?
Deelnemer vermoeden van Covid
Deelnemer onmiddellijk in quarantaine met chirurgisch mondmasker bij >12 of jonger indien mogelijk
- Ouders verwittigen – komen halen
- Ouders gaan zo snel mogelijk naar huisarts
zodat test kan worden afgenomen (huisartsen hebben procedure over wanneer vermoeden = test)
In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders ophalen mag men (indien daarvoor toestemming werd
gegeven via de medische fiche) 1 dosis paracetamol
toedienen bij pijn of koorts. (meer info :bijlage medische fiche)
Bubbel waar deelnemer zich in bevond: andere ouders worden verwittigd dat er vermoeden van covid is
(liefst vermoeden reeds bekrachtigd door huisarts)
Ouders worden gevraagd extra aandacht te besteden aan het niet mixen van bubbels voor en na de
activiteit.
Tijdens het aanbod blijft de bubbel steeds op locatie
en vermijd alle contact met externen

Deelnemer is ziek geen symptomen covid
- Bekijken of bepaalde oorzaken zoals allergie,
zonnebrand… oorzaak kunnen zijn van ziekte.
- Deelnemer duidelijk ziek maar geen covid =
ouders bellen en naar huis ~ geen zieke deelnemers op het jeugdwerkaanbod deze zomer.
Ouders wel vragen om huisarts te raadplegen en
de organisatie op de hoogte te houden.
- Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf
alert te blijven.
Ook hier kan bij hoogdringendheid contact met
112 of naar dichtstbijzijnde ziekenhuis
Letsels zoals breuken, te naaien wonde,
verstuikingen... niet- besmettelijke problemen
kunnen door de huisarts of ziekenhuis in de buurt
behandeld worden en tenzij dit voor de
deelnemer of organisator onmogelijk is kan de
deelnemer het aanbod verder zetten.

Bij hoogdringendheid kan men contact opnemen met
de 112 of gaat men naar het dichtstbijzijnde
ziekenhuis.

Deelnemer test positief op COVID
De deelnemer zelf:

Mag gedurende min. 7 dagen nergens aan deelnemen
en moet moet min 3 dagen symptomenvrij zijn om
opnieuw te kunnen deelnemen aan een soort van
aanbod.

Andere deelnemers van de bubbel:
Zonder overnachting:
Er wordt gekeken naar de contacten van de besmette
deelnemer. Je kijkt 2 dagen terug vanaf moment van
symptomen en/of vaststelling besmetting.
Alle deelnemers waarmee men contact had, laten een
test afnemen en starten de vastgelegde termijn voor
thuisisolatie.

Deelnemer test negatief op COVID
De bubbel kan gewoon verder doen met activiteit/kamp, de locatie mag opnieuw verlaten
worden, contact met externen blijft vermeden
maar kan waar nodig.
De zieke deelnemer kan niet terugkeren.
Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf
alert te blijven.

Nieuwe deelname activiteit/kamp
Deelnemer kan pas terug deelnemen aan activiteit na
uitzieken en minimaal 3 dagen symptoomvrij.
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Een deelnemer blijkt na het aanbod
of na een kamp besmet te zijn met
COVID -19

Je wordt op de hoogte gebracht door: contactonderzoeker indien deelnemer reeds 2 dagen
voor start symptomen deelnam aan jouw
aanbod.

Je wordt op de hoogte gebracht door:
ouder van of de besmette persoon zelf.

Neem contact op met de betrokken huisarts of
een andere huisarts die kan helpen en
adviseren. In principe zal iedereen die in de 2
dagen voorafgaand de test/symptomen/contac
had met een besmette persoon, gecontacteerd
worden door de tracing instantie.

Bezorg de gevraagde info: met wie kwam de
deelnemer in contact?

Algemeen principe

Wie in nauw contact kwam met een COVID- 19 patiënt is mogelijks besmet en wordt in isolatie
geplaatst. Betrokken deelnemers laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn in thuisisolatie en
kunnen dus niet deelnemen aan een andere aanbod in deze periode
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Tijdens jullie aanbod blijkt dat een
deelnemer nauw contact heeft gehad met
een COVID-19 besmette persoon.

Wat met de deelnemer?
De deelnemer wordt naar huis gestuurd,
doet een test en blijft de vastgelegde termijn in thuisisolatie.

Wat met de andere deelnemers van de
bubbel?
Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.
Indien de test van de deelnemer positief is
zie de flowchart over zieke deelnemer voor
de gevolgen voor de bubbel.

