Coronamaatregelen
de regenbOog vzw
1 De deelnamevoorwaarden




Als de deelnemer ziek (ook niet covid-19) is of symptomen vertoont, hou je hem thuis.
Als de deelnemer in de 5 dagen voor de start van de activiteit ziek is geweest, mag hij niet naar
deelnemen aan de activiteiten van de regenbOog vzw.
Als iemand uit de persoonlijke bubbel van de deelnemer een vermoeden of bevestigde
bestemming heeft, kan deze deelnemer/begeleider niet deelnemen.

2 Welke maatregelen gelden?
2.1 Bubbels






Wij vormen wekelijks een contactbubbel van maximum 50 deelnemers en begeleiders.
Kinderen + 12 jaar en begeleiders vermijden intensief contact (knuffelen, schminken, …)
Kinderen – 12 jaar en +12 jaar spelen in aparte groepen, indien dit mogelijk is. Het door elkaar
mixen van –12 en +12 jarigen mag, maar dan gelden de strengere voorschriften voor de héle
bubbel, ook voor -12-jarigen. We proberen daarom in de mate van het mogelijke én rekening
houdend met onze locatie de +12 jarigen zoveel mogelijk apart te houden van de -12 jarigen.
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen voluit spelen. Zij hoeven geen 1,5m afstand te houden. Er
is wél aandacht voor hygiënemaatregelen.

2.2 Mondmaskers en handschoenen


Maatregelen voor alle deelnemers en begeleiders
o deelnemers -12 jaar: dragen geen mondmasker
o deelnemers -12 jaar die fysiek kwetsbaar zijn, zijn verplicht een mondmasker te dragen
 Met ‘fysiek kwetsbare kinderen’ bedoelen we kinderen met onderliggende
aandoeningen of behandelingen. Zij hebben een verhoogd risico op ernstiger
verloop van COVID-19.
o deelnemers + 12 jaar:
 dragen een mondmasker bij verzorgingsmomenten en EHBO.
Indien zij geen mondmasker kunnen dragen, draagt de begeleider een FFP2
mondmasker.
 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 chirurgisch mondmasker bij symptomen wanneer zij in
afzondering zijn
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Bijkomende maatregelen voor de volwassen deelnemers
o








Iedereen draagt een (textiel) mondmasker dat je meebrengt van thuis. Je hebt dit op
zodra je binnenkomt in de regenbOog. Tijdens eet- en drinkmomenten kunnen deze
netjes opgeborgen worden in een papieren envelop waar je naam op staat (zelf
meebrengen of te verkrijgen op de regenbOog).
o Eenmaal deelnemers op een veilige afstand van elkaar zitten (vb tijdens crea) dan
kunnen deelnemers hun mondmaskers wel uitdoen.
Bijkomende maatregelen geldend op LABIOMISTA
o Alle bovenstaande maatregelen aangevuld met …
o Deelnemers en begeleiding dragen vanaf het verwelkomen een mondmasker, mond
en neus is bedekt. (mondmaskers van Studio Koen Vanmechelen – LABIOMISTA)
o Iedere deelnemer ontvangt 1 mondmasker voor strikt persoonlijk gebruik. Wassen op
90°, (ook voor het eerste gebruik).
o Indien men apart kan werken in de wei of in een stal kan het masker even afgedaan
worden. Dit wordt dan bewaard in een papieren envelop bij deze persoon zijn
individuele spullen.
Maatregelen voor ouders: dragen een mondmasker bij het breng- en haalmoment of minstens
een sjaal die hun neus en mond bedekt.
Maatregelen voor begeleiders en vrijwilligers
o dragen een chirurgisch mondmasker
 bij élk contact met een deelnemer
 tijdens breng- en haalmomenten met ouders
 in contact met externen wanneer social distancing niet mogelijk is
 indien zij dit zelf wensen door de dag
o dragen een chirurgisch mondmasker + handschoenen
 tijdens verzorgingsmomenten en EHBO
o dragen een FFP2 mondmasker en handschoenen
 tijdens verzorgingsmomenten en EHBO bij +12 jarigen, indien het kind geen
masker kan dragen.
o dragen een FFP2 mondmasker
 Indien een kind in afzondering is wegens symptomen
Maatregelen voor 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

2.3 Breng -en haalmomenten
Voorzorgsmaatregelen bij het brengen en halen van de deelnemer






Begeleiders en ouders dragen steeds een mondmasker of bedekken hun mond en neus met
een sjaal.
Ouders en begeleiders houden een veilige afstand van 1.5 meter tot elkaar.
Ouders tekenen de aanwezigheidslijst niet af. De begeleiding doet dit in hun plaats.
Deelnemers wassen of ontsmetten hun handen aan de inkom.
Ouders mogen de leef- en speelruimte van de deelnemers niet betreden.
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Speelpleinwerking de Boomhut: De coördinator doet samen met een begeleider het onthaal.
De begeleider brengt het kind tot bij de ouders.

Plaats van brengen en halen bij speelpleinwerking de Boomhut






Beringen: aan de tafel die aan het groene poortje staat
Bilzen: aan de buitendeur
Genk: aan de parasol aan het houten hek
Hasselt: aan de tafel onder het afdak
Sint-Truiden: aan de nadarhekken onder het afdak (aan de sporthal)

Plaats van brengen en halen bij de daguitstappen voor volwassenen


Buiten op de parking zodat we niet in de speelpleinbubbel komen, met uitzondering van
‘Buitenbeenpop’: dan mogen de deelnemers aan de glazen schuifdeur worden afgezet.

Plaats van brengen en halen bij LABIOMISTA


Ontvangst en afscheid gebeurt zoals gewoonlijk aan de toegangspoort (de Ark) van
LABIOMISTA.

Reservelijst
Als deelnemers tijdig afmelden (liefst 24u op voorhand), dan geven we voorrang aan deelnemers op
de reservelijst die in de betreffende week al zijn geweest. Op die manier vermijden we te veel
verschillende personen in de bubbel.

2.4 Hygiëne






Deelnemers en begeleiders wassen /ontsmetten hun handen op vaste momenten: bij elk
breng – en haalmoment, bij elk toilet bezoek, voor en na elk eetmoment, bij externe
activiteiten etc.
Het speelgoed, materiaal, deurklinken, handgrepen en lokalen worden regelmatig gereinigd.
Er is één apart toilet voor de volwassen deelnemers, één toilet voor de tieners, twee
toiletten voor kinderen jonger dan 12 jaar en één voor het personeel.
Deelnemers en begeleiders
o dragen bij voorkeur kledij met korte mouwen
o dragen geen armbanden, ringen, uurwerken, .. ter hoogte van de handen en
polsen/voorarmen
o hebben verzorgde en kortgeknipte nagels

LABIOMISTA:


Het materiaal wordt ook steeds ontsmet bij het verlaten van de stallen. Na het afronden van
het werk per stal wassen/ontsmetten de deelnemers/begeleiders hun handen.



De deelnemersgroepen worden klein gehouden om ook in de stallen de afstandsmaatregelen
zoveel mogelijk te kunnen garanderen.
De deelnemers dragen het T-shirt of de trui van de werking (conservators). Ze kunnen dit
aandoen in de omkleedruimte in de kelder. Slechts 1 persoon per keer gaat naar binnen in de
kelder om voldoende afstand te kunnen bewaren. Op het einde van de dag wordt de gedragen
kledij in een mand gedaan die hiervoor klaarstaat. De begeleider wast deze kledij, rekening
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houdend met de hygiënevoorschriften, grondig voor een volgend gebruik. Deelnemers nemen
geen kledij van de werking mee naar huis om toe te zien om goede hygiëne.
We beperken contactmomenten met bezoekers in het park of andere medewerkers van
LABIOMISTA. In geval van contact dragen deelnemers en begeleiders steeds een mondmasker.

2.5 Buitenlucht en ventilatie
Bij voorkeur vinden zoveel mogelijk activiteiten plaats in de buitenlucht. Waar dat niet haalbaar is
zorgen we voor voldoende ventilatie.
We zetten de ramen/deuren per dag zoveel mogelijk open (min 3x per dag 20 minuten).

2.6 Uitstappen



Bij uitstappen en contact met externen houdt iedereen zich aan de veiligheids- en
hygiënevoorschriften die op dat moment gelden.
In de bus draagt iedere +12jarige een mondmasker.

2.7 Externen




Onder externen verstaan wij: iedereen die geen deelnemer, begeleider of een medewerker
van het kantoor is. Vb. ouders, poetsdienst, medewerkers van de gemeente, andere
omkadering, …
Externen mogen het gebouw niet binnen. Zij kunnen enkel het gebouw betreden na afspraak
met een medewerker. Zij dragen een mondmasker en ontsmetten hun handen, respecteren
de regels van social distancing, hygiëneregels.

3 Je kiest best voor 1 soort activiteit per week
Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen, en zo zoveel mogelijk binnen dezelfde
bubbel te blijven. Deelnemers en begeleiding mogen NIET aaneensluitend van de ene activiteit naar
de andere gaan. We vragen om er twee dagen tussen te laten.
Het is geen probleem wanneer je een activiteit van de regenbOog combineert met de contacten binnen
je verruimde contactbubbel. Door de afspraken rond bubbels te respecteren zorgen we er samen voor
dat COVID-19 geen kans krijgt deze zomer.

4 Medische fiche
In het kader van de maatregelen hebben we de medische fiche uitgebreid. Het is verplicht om deze
fiche in te vullen voor de eerste deelname aan de activiteiten. bij nieuwe aanmeldingen sinds
Klik hier om deze fiche in te vullen
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5 Noodprocedure





Als de deelnemer tijdens de activiteit ziek wordt of symptomen van covid-19 vertoont, gaat
deze zo snel mogelijk naar huis.
Als de deelnemer besmet is en in de voorbije 2 dagen deelnam aan de werking, laat dit dan
aan de coördinator weten.
Indien er een besmetting met covid-19 wordt vastgesteld bij iemand in uw gezin of eigen
bubbel, laat dit dan zeker weten aan de coördinator.
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 ouders
informeren met respect voor ieders privacy en we werken mee aan het systeem van
contacttracing.

6 Stappenplan bij symptomen covid-19
6.1 Symptomen
o

Klik hier voor de symptomenlijst van covid-19

6.2 Deelnemer/begeleider vertoont symptomen tijdens de activiteit
Deelnemer/begeleider vertoont 1 van de hoofdsymptomen of 2 of meer van de bij-symptomen






Deelnemer/begeleider in afzondering
1 begeleider / verantwoordelijke ontfermt zich over de zieke
Ouders bellen: deelnemer/begeleider zo vlug mogelijk komen halen + mededeling: ga binnen
de 24u naar de dokter!
Deelnemer/begeleider mag 1 dosis paracetamol krijgen indien hiervoor toestemming is
gegeven (via de medische fiche)
Permanentie kantoor Genk bellen > “logboek zomerpermanentie” op een centrale plaats!

6.2.1 Ouders / begeleiders koppelen advies van arts terug
Symptomen zijn NIET Corona gerelateerd




Arts bepaalt dat symptomen niet Corona gerelateerd zijn en geeft toestemming aan het
kind/de begeleider om naar speelpleinwerking te gaan
Deelnemer/begeleider kan naar speelpleinwerking komen na schriftelijke toestemming van
arts
Bij twijfel of zorgen belt verantwoordelijke met huisarts van de deelnemer/begeleider voor
advies en informatie-uitwisseling, na toestemming van ouders.

Symptomen zijn WEL Corona gerelateerd


Vermoeden bevestigd door arts
o Arts vermoedt dat symptomen Corona gerelateerd zijn en doet een test
o Andere ouders verwittigen dmv ‘brief vermoeden Corona’ + mededelen dat ze zeker
geen bubbels mogen mixen en contact hebben met risicopatiënten
o Deelnemer/begeleider blijft thuis tot de resultaten van de test bekend zijn.
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o
o

De groep/bubbel mag activiteiten in tussentijd tot de resultaten bekend zijn verder
zetten. De bubbel blijft op locatie en vermijdt contacten met externen.
Begeleiding/ouders blijven alert voor symptomen.



Test is positief
o Noodprocedure wordt in gang gezet
o Ouders verwittigen dmv ‘brief bevestiging Corona’
o De deelnemer/begeleider blijft gedurende min. 7 dagen in thuisisolatie en moet min
3 dagen symptomenvrij zijn om opnieuw te kunnen deelnemen aan het aanbod.
o De speelpleinwerking wordt stopgezet. Dit melden we zelf aan het ‘meldpunt covid19 besmettingen’ via deze link.
o 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
o Melding van besmetting doen bij de koepel: VDS (speelpleinwerking de Boomhut);
VAPH (volwassenen); lokale verheid (kinderopvang).
o Alle deelnemers en begeleiders doen een test en gaan in thuisisolatie.
o Afhankelijk van de resultaten van de testen van de andere deelnemers/begeleiders,
zal de speelpleinwerking al dan niet opstarten.
o We volgen hierin de adviezen van de arts.
o Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers



Test is negatief
o De activiteiten kunnen gewoon verder doorgaan
o Deelnemer/begeleider kan pas terug deelnemen aan activiteit na uitzieken en als er
geen symptomen zijn
o Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.

6.2.2 Ouders / begeleiders koppelen geen advies van arts terug
De deelnemer/begeleider kan pas terug naar het speelpleinwerking komen indien het 3 dagen
symptomenvrij is.

6.3 Een deelnemer blijkt na deelname aan de activiteit besmet te zijn met
COVID-19








Ouders of contacttracers brengen coördinator op de hoogte
Coördinator neemt contact op met de betrokken huisarts voor advies
Iedereen die in de 2 dagen voorafgaand de test/symptomen contact had met de besmette
persoon zal gecontacteerd worden door de tracing instantie
Aanwezigheidsregister en contactlogboek voorleggen aan contacttracers
Alle deelnemers en begeleiders doen een test en gaan in thuisisolatie.
Afhankelijk van de resultaten van de testen van de andere deelnemers/begeleiders, zal de
speelpleinwerking al dan niet opstarten.
We volgen hierin de adviezen van de arts.
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6.4 Iemand uit de omgeving van een deelnemer/begeleider heeft een
vermoeden van besmetting





Met ‘uit de omgeving’ bedoelen we iemand uit de persoonlijke bubbel van de
deelnemer/begeleider.
De deelnemer kan niet deelnemen aan activiteiten tot de resultaten van de test van de
desbetreffende persoon bekend zijn.
Indien deze test negatief is, dan kan de deelnemer/begeleider terug deelnemen aan de
activiteiten.
Bij een positieve test zie 6.5

6.5 Iemand uit de omgeving van een deelnemer/begeleider blijkt besmet



De deelnemer/begeleider kan niet deelnemen aan activiteiten, doet een test en blijft de
vastgelegde termijn in thuisisolatie.
Wat met de andere deelnemers/begeleiders van de speelpleinwerking?
o Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf alert te blijven.
o Indien de test van de deelnemer/begeleider positief is zie de flowchart over zieke
deelnemers voor de gevolgen voor de bubbel. Zie 6.2

7 Update van 22/07/2020: vakantiebestemmingen met code rood en
oranje
De begeleiders en coördinatoren van de verschillende speelpleinwerkingen doen hun uiterste best om
de speelpleinzomer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ondertussen blijft de situatie rond corona zich
verder ontwikkelen: we kregen het perspectief om weer op vakantie te gaan en alle
vakantiebestemmingen kregen ondertussen een kleurcode. Elke code geeft aan welke maatregelen
van toepassing zijn:
Als de deelnemer/begeleider uit een ROOD GEBIED terugkomt, geldt verplichte quarantaine (14
dagen) en dient deze dus gerespecteerd te worden.
o
o

Meedelen: Geef door aan de coördinator als u in een gebied met code rood bent geweest.
Maatregelen: De deelnemer/begeleider kan in dit geval dus tijdens de quarantaineperiode niet
deelnemen aan de speelpleinwerking.
o Naar het speelplein? Nee, de inschrijving wordt voor de komende 14 dagen geannuleerd.
o Wat met een gezinslid dat op vakantie is geweest in een gebied met code rood?
Het kind/de begeleider mag niet naar het speelplein komen, totdat het familielid dat op vakantie
is geweest in een rood gebied een negatieve test heeft afgelegd.
o Wat met co-ouderschap?
Als een gezin op vakantie gaat zonder het kind, en het kind in een volgende week wisselt naar dat
gezin dat op reis geweest, dan mag het pas komen na een negatieve test van deze gezinsleden.

Voor deelnemers/begeleiders die terugkeren uit ORANJE GEBIEDEN wordt gevraagd een test te doen
en in quarantaine te gaan tot het resultaat van deze test bekend is. Is de test negatief, mag deze
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persoon uit quarantaine en weer deelnemen aan de speelpleinwerking. (Sommige artsen verplichten
wél een quarantaine van 14 dagen. De regenbOog vzw volgt hierin het advies van de betreffende arts).




Meedelen: Geef aan de coördinator door als u in een gebied met code oranje bent geweest.
Maatregelen: De deelnemer/begeleider kan tijdens de quarantaineperiode niet deelnemen
aan de speelpleinwerking.
Naar het speelplein? Nee, de deelnemer/begeleider moet eerst een negatieve test voorleggen
voor hij weer kan deelnemen aan de speelpleinwerking.

Groen = het kind kan deelnemen zonder problemen.
Op deze website kan je zien welke gebieden oranje kleuren: https://diplomatie.belgium.be/nl

Als speelpleinwerking vertrouwen wij op de verantwoordelijkheid van u als ouder om open
en eerlijk te communiceren indien uw kind of leden van uw gezin op reis zijn geweest in een
gebied met code rood en oranje.

8 Aanwezigheidsregisters, medische fiches en contacttracing





De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten aanwezigheidsregister en medische
fiches bij.
De coördinator vult dagelijks het contactlogboek in. Dit contactlogboek houdt de contacten
bij tussen deelnemers met externen weergeeft. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens
of na de activiteiten, dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie
gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.
Indien iemand positief test op covid-19 dan contacteert het tracing-centrum van de overheid
deze persoon of de ouders. Er wordt nagegaan welke contacten het kind of de begeleider heeft
gehad. De coördinator geeft het aanwezigheidsregister en het contactlogboek door.

9 Meebrengen




gepersonaliseerd mondmasker voor +12jarigen
eigen herbruikbare drinkfles met naamlabel
lunchpakket (voor- en namiddagsnack + boterhammen)

10 Aanpassingen aan de infrastructuur
Gebouw regenbOog: Er zullen markeringen aangebracht worden op de vloer. Hier zullen pijlen de
looprichting aanduiden, deelnemers en begeleiders volgen steeds deze looprichting.

11 Activiteiten
11.1 Speelpleinwerking de Boomhut
Het team van jobstudenten heeft ook dit jaar een gevarieerd activiteitenprogramma voorbereid. Dit
jaar hebben we een aangepast activiteitenprogramma. We organiseren minder uitstappen en laten
ook minder externen toe op onze speelpleinwerking. We gaan niet zwemmen. We spelen bij voorkeur
in openlucht en op het eigen terrein.
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De structuur van het activiteitenprogramma ziet er hierdoor ook anders uit dan vooraf
gecommuniceerd.
U ontvangt het uitgewerkte activiteitenprogramma via e-mail. U kan dit ook via deze link raadplegen.

11.2 Activiteiten volwassenen
De daguitstappen die tijdens de zomervakantie doorgaan, zijn allemaal uitstappen in de openlucht.
Voor hen gelden de maatregelen die op dat moment gelden in de maatschappij.

12 Veel gestelde vragen
De Ambrassade (=het expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk,
jeugdinformatie en jeugdbeleid) heeft een pagina met ‘veel gestelde vragen van ouders’
samengesteld: https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders
We doen ons best om er, ondanks de coronamaatregelen, toch weer een fantastische speelzomer van
te maken! Aarzel niet om mij te contacteren bij onduidelijkheden of vragen.

13 Tot slot…
De begeleiding volgt alle richtlijnen omtrent hygiëne strikt op en zal toezien dat de richtlijnen goed
nageleefd worden door iedereen. Ook ondersteunt de begeleiding alle deelnemers met het dragen
van hun mondmasker, en zullen ze blijven instaan voor het welbevinden van de deelnemers.
De begeleiding staat steeds klaar om te helpen met vragen, problemen, zorgen, … .
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14 Contactgegevens
Coördinator Boomhut Beringen
Nienke Lenaers
nienke@deregenboog.be
0495 52 94 19

Coördinator Boomhut Hasselt
Robine Keybeck
robine@deregenboog.be
0499 05 78 70

Coördinator Boomhut Bilzen
An Wijnants
an@deregenboog.be
0492 72 35 39

Coördinator Boomhut Sint-Truiden
Cynthia Geers
Cynthia@deregenboog.be
0494 62 25 67

Coördinatoren Boomhut Genk
Leander Kuipers - Tine Buyse
Leander@deregenboog.be – tine@deregenboog.be
0478 59 75 82 - 0479 22 79 22
LABIOMISTA
Karolien Deprez
karolien@deregenboog.be
0492 72 35 70

Activiteiten volwassenen
Carine Deckers
carine@deregenboog.be
0493 07 82 53

Kwaliteitscoördinator
Yota Mokos
yota@deregenboog.be
089 35 85 65

Directeur
Johan Vanroye
johan@deregenboog.be
089 35 85 65
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