NOODPROCEDURE
Stappenplan bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting

Activiteit MET overnachting

1 Persoon met duidelijke symptomen gaat naar huis
(indien niet meteen: afzondering)
In afwachting van oordeel arts en/of test:
Rest van de groep 100/200 = waakzaam.

Persoon test negatief of oordeel
arts geen test nodig (bv. andere
oorzaken).

Persoon test positief of huisarts
twijfelt over vals negatief.

Besmette persoon blijft thuis - isolatie(gewone
procedure).
op dit moment maak je de keuze in overleg
met casemanager en je koepel/organisatie voor
testing ter plaatse of de procedure waarbij heel
de bubbel naar huis gaat.
Personen in de slaapruimte gaan naar huis: start
quarantaine en worden PCR getest.

Na 24u koortsvrij en
symptoomvrij kan persoon
terug aansluiten.

0 -29% van de slaap/
eetgroep besmet

Geen verdere opvolging
nodig bij de deelnemers
aan het aanbod.

>= 30 % van de personen
in slaapruimte besmet

Sneltest volledige groep 100/200
ter plaatse.

> Geen besmetting groep =
100/200 blijft open.
> Indien extra besmettingen in 1
slaapruimte =
slaapruimte gaat naar huis.
> Indien extra besmettingen in
meer dan 1 slaapruimte =
groep 100/200 sluit.

Herhaling sneltesten na 2/4 dagen
(procedure wordt hernomen).

* Indien testing ter plaatse niet wenselijk of mogelijk is door doelgroep en/of
afwezigheid deelnemers wordt gebruikelijke tracing-procedure opgestart.
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Activiteit ZONDER overnachting

1 Persoon met duidelijke symptomen gaat naar huis
(indien niet meteen: afzondering)
In afwachting van oordeel arts en/of test: rest van de
groep 100/200 = waakzaam

Persoon test negatief of oordeel
arts geen test nodig (bv. andere
oorzaken).

Persoon test positief of huisarts
twijfelt over vals negatief.

Besmette persoon blijft thuis - isolatie (gewone
procedure).
Tafelgenoten gaan naar huis: start quarantaine
en worden PCR getest.

Na 24u koortsvrij en
symptoomvrij kan persoon
terug aansluiten.

0 -29% van de slaap/
eetgroep besmet

Geen verdere opvolging
nodig bij de deelnemers
aan het aanbod.

>= 30 % van
tafelgenoten besmet

Sneltest volledige groep 100/200
ter plaatse.

> Geen besmetting groep =
100/200 blijft open.
> 1 Extra besmetting
tafelgenoten:
tafelgenoten gaan naar huis.
> Indien extra besmetting bij
meer dan 1 tafel =
groep 100/200 sluit.

Herhaling sneltesten na 2/4 dagen
(procedure wordt hernomen).

* Indien testing ter plaatse niet wenselijk of mogelijk is door doelgroep en/of
afwezigheid deelnemers wordt gebruikelijke tracing-procedure opgestart.
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Activiteit MET overnachting in het buitenland
1 Persoon met duidelijke symptomen gaat naar huis
(indien regelgeving land dit niet toelaat: testing en
quarantaine ter plaatse) in afwachting van
oordeel arts en/of test.
Rest van de groep 100/200 = waakzaam.

Persoon test negatief of oordeel
arts geen test nodig (bv. andere
oorzaken).

Persoon test positief of huisarts
twijfelt over vals negatief.

Besmette persoon blijft thuis - quarantaine (gewone procedure) (afh. van regelgeving land: blijft thuis, gaat naar
huis of blijft ter plaatse).
op dit moment maak je de keuze in overleg met casemanager en je
koepel/organisatie voor testing ter plaatse of de procedure waarbij
heel de bubbel naar huis gaat.

Na 24u koortsvrij en
symptoomvrij kan persoon
terug aansluiten.

Geen besmetting
in de slaapruimte

Geen verdere opvolging
nodig bij de deelnemers
aan het aanbod.
<30 % van de personen in
slaapruimte besmet

Aanbod gaat gewoon verder voor
alle deelnemers.

>= 30 % van de personen
in slaapruimte besmet

Sneltest volledige groep 100/200
ter plaatse (afh. van lokale
mogelijkheden).
> Geen besmetting groep =
100/200 blijft open.
> 1 Extra besmettingen in
meer dan 1 slaapruimte =
slaapruimte gaat naar huis
(afh. van regelgeving).
> Indien extra besmetting in
meer dan 1 slaapruimte =
groep 100/200 sluit
(afh. van regelgeving land of deze
naar huis kunnen of ter plaatse
regelgeving volgen).
Herhaling sneltesten na 2/4 dagen
(procedure wordt hernomen).

* Indien testing ter plaatse niet wenselijk of mogelijk is door doelgroep
en/of afwezigheid deelnemers wordt gebruikelijke tracing-procedure
opgestart (en indien in lijn met regels buitenland).
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Activiteit met en zonder overnachting kleuters
(deelnemers geboren in 2015 of jonger)

1 Persoon (kleuter/begeleider) met
duidelijke symptomen gaat naar huis
en ondergaat PCR test

Persoon test negatief of oordeel
arts geen test nodig (bv. andere
oorzaken).

Kleuter test positief.

Begeleider test positief.

Besmette begeleider blijft thuis isolatie (gewone procedure)

Na 24u koortsvrij en
symptoomvrij kan persoon
terug aansluiten.

Alle andere deelnemers incl. begeleiding beschouwd als hoog risico > groep kleuters sluiten
gewone procedure voor hoog risico contact

Besmette kleuter blijft thuis isolatie (gewone procedure)
Alle andere deelnemers beschouwd als
laag risico en zetten activiteit verder.

* Indien testing ter plaatse niet wenselijk of mogelijk is door doelgroep en/of
afwezigheid deelnemers wordt gebruikelijke tracing-procedure opgestart.
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Deelnemer blijkt na activiteit besmet

Een deelnemer blijkt na het aanbod of
na het kamp besmet te zijn met COVID-19.

Je wordt op de hoogte gebracht door:
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 van de start van de symptomen in
dezelfde ruimte sliep of aan dezelfde tafel at als
de besmette persoon gecontacteerd
worden door de tracing instantie.
Tracing centrum verkrijgt deze gegevens via de
corona- coördinator van jouw organisatie.

contactonderzoeker indien deelnemer
reeds 2 dagen voor start symptomen
deelnam aan jouw aanbod.

Bezorg de gevraagde info:
met wie kwam de deelnemer in contact:
contactlogboek, bezorg de info over
slaap- of eetgenoten.
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Iemand uit de omgeving van een deelnemer blijkt besmet

Tijdens jullie aanbod blijkt dat een deelnemer
nauw contact heeft gehad met een COVID-19
besmette persoon.

Algemeen principe:
Wie in nauw contact kwam met een COVID-19 patiënt is mogelijks besmet en wordt in quarantaine geplaatst.
Nauw contact tijdens jouw aanbod hangt hier af van de eet- of slaapgenoten van de deelnemer in kwestie: geef deze personen
dus door
aan de tracing als je gebeld wordt. Houd daarnaast goed in de gaten of er meerdere besmettingen bij jullie binnenkomen,
en contacteer indien nodig een bijkomende hulplijn zoals de eerstelijnszone.
Standaardmaatregelen:
Betrokken deelnemers laten zich testen en blijven vastgelegde termijn in thuisisolatie/quarantaine en kunnen dus
niet deelnemen aan een ander aanbod in deze periode.

Wat met de deelnemer die buiten jouw aanbod
in contact kwam met een besmet persoon?

Wat met de andere deelnemers van de bubbel?

De deelnemer wordt naar huis gestuurd,
doet een test en volgt de procedures voor de vastgelegde termijn

Blijf alert en/of vraag ouders om achteraf ook
alert te blijven.
Indien de test van de deelnemer positief is,
zie stappenplan over zieke deelnemer voor de
gevolgen voor de bubbel.
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Activiteit MET overnachting en ZONDER overnachting
Twijfel over zieke persoon: contact huisarts
Persoon met duidelijke symptomen: gaat naar huis
(indien niet meteen: afzondering)

Persoon test negatief of oordeel
arts geen test nodig (bv. andere
oorzaken).

Na 24u koortsvrij en
symptoomvrij kan persoon
terug aansluiten.

Persoon test positief of huisarts
twijfelt over vals negatief.

Besmette persoon blijft thuis - quarantaine
(gewone procedure).

Procedure MET mobiele
testing in een latere fase

Procedure ZONDER mobiele
testing

personen eet- of slaapgroep gaan naar huis:
start quarantaine en worden PCR getest
conform regels in de sameleving.

volledige groep 100/200 gaat naar
huis (PCR test + quarantaine conform
regels samenleving)
0 -29% van de slaap/eetgroep besmet

Geen verdere opvolging nodig bij
deelnemers van het aanbod.

>= 30 % slaap/eetgroep
besmet

Mobiele testing ter plaatse opstarten:
corona-coördinator neemt contact op met koepel/organisatie
Koepel/organisatie neemt contact op met partner mobiele testing voor inplanning van mobiele
testing.


> Mobiele testing voor groep 100/200

 > Geen extra positieve testen: geen gevolgen
> 1 of meer extra positieve testen binnen
een slaapgroep of tafelgenoten = besmette personen + personen uit slaapruimte of tafelgenoten
naar huis voor PCR-test en quarantaine (conform
regels samenleving)
De rest van de bubbel kan blijven
> Indien extra besmetting in meerdere
slaapgroepen = groep 100/200 sluit
en gaat naar huis.

* Indien testing ter plaatse niet wenselijk of mogelijk is door doelgroep en/of
afwezigheid deelnemers wordt gebruikelijke tracing-procedure opgestart.

herhaling sneltesten na 2/4 dagen (en bijhorende procedure bij wie blijft

