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In dit document kan je volgende zaken verwachten en terugvinden.
Deel 1: Een aantal ‘termen’ die terugkomen in de stappenplannen
Deel2: Wat doe je voor aanvang van een kamp
Deel 3: 3 Concrete stappenplannen omtrent 3 mogelijke situaties
1

Een deelnemer wordt ziek tijdens jouw aanbod

2

Een deelnemer of meerdere deelnemers van jouw aanbod is/zijn besmet of blijkt/blijken 2 dagen na
het aanbod besmet.

3

Iemand uit de gezins- of samenleefcontext van de deelnemer wordt positief getest op Covid19 of door
de dokter als een bevestigd vermoeden geclassificeerd.

Wat in elke situatie enorm belangrijk blijft: vraag je deelnemers niet deel te nemen als ze zelf ziek zijn of
symptomen vertonen (ook niet-Covid19 symptomen).

Een aantal termen die worden gebruikt

•

Quarantaine
Wanneer we spreken over de ‘deelnemer in quarantaine’ plaatsen wil dat zeggen dat je de deelnemer in
een aparte ruimte afzondert van de groep. Neem een ruimte die daar op voorzien is, waar een
kind/jongere even rustig kan wachten tot hij/zij wordt opgehaald. Voorzie een plek om even te rusten als
het kind zich niet goed voelt, voorzie wat speelmogelijkheden wanneer het even kan duren voor het kind
wordt opgehaald. Laat slechts 1 begeleider bij het kind blijven, met de nodige voorzorgen (mondmasker,
handhygiëne, afstand…). Beperk het wisselen van begeleider.

•

Hoog – en laagrisicontacten
Er wordt in geval van besmetting gesproken over hoog- risicocontacten en laag-risicocontacten. Hier moet
je zelf geen inschatting van maken. Jullie zijn geen experts en dat mag men ook niet van jullie
verwachten. Wanneer je gecontacteerd wordt door een tracer of case manager die voor een besmet
persoon gaat uitzoeken met wie hij/zij contact had moet jij vooral aangeven welke activiteiten er
plaatsvonden, of afstand voldoende bewaard werd, of er rekening werd gehouden met beperken van
contacten etc. Zij gaan dan bepalen of er sprake is van hoog of laagrisico- contacten.

•

Corona- coördinator (verder in document = CC)
Elke jeugdwerkorganisatie duidt een corona-coördinator aan per activiteit en communiceert deze ook met
telefoonnummer duidelijk aan de ouders (als jullie een website hebben, ook daar best!). Zo kan
contactopvolging makkelijk contact opnemen.
De corona- coördinator is steeds beschikbaar, is op de hoogte van de maatregelen en brengt deze mee
over op begeleiding, deelnemers, ouders etc. Dit kan dezelfde persoon zijn over verschillende activiteiten
heen. Zorg er voor dat deze persoon steeds op de hoogte is van ziektegevallen en beschikbaar is als
aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. De Corona-coördinator
weet ook wie van de begeleiding of collega’s te bereiken met meer vragen of voor meer informatie over
de activiteit of groep in kwestie. De corona-coördinator bespreekt de nodige privacymaatregelen met de
contactopvolging.

•

Contacttracing of case manager
Wanneer iemand die deelnam aan je aanbod ziek blijkt te zijn tijdens of in de 2 dagen na het aanbod word
je gecontacteerd door het contacttrace centrum of een case manager. Deze personen gaan met jou
bekijken met wie er allemaal contact is geweest en welke contacten dit waren. Daarbij wordt dan
gekeken of er gevolgen zijn voor de andere deelnemers. Laat je dus vooral door hen begeleiden en geef
hen de juiste informatie (eventueel na contact met de begeleiding van de groep of collega’s).

Wat doe je voor aanvang van het kamp?
1.

Duid een corona- coördinator aan (vanaf hier CC)
Deze persoon kan coördinator zijn voor 1 groep of voor verschillende groepen. Belangrijkste is dat deze
persoon met naam en telefoonnummer bekend is voor alle deelnemers/ouders.
Dit is de persoon die gecontacteerd wordt wanneer er een besmetting plaatsvond bij het aanbod.
De corona-coördinator kan 1 persoon zijn voor verschillende groepen op 1 locatie, of het kan 1 persoon
zijn per groep… Belangrijkste is: de CC weet welke activiteiten doorgingen, of er contact was tussen
deelnemers tijdens het aanbod etc. of kan dit snel te weten komen.

2.

Maak een deelnemerslijst
Deze lijsten zijn cruciaal voor wanneer er een besmetting zou zijn, stel een verantwoordelijke aan per
groep maar zorg ervoor dat de CC er ook toegang toe geeft en/of eventueel mee beheert of minimaal op
de hoogte is van speciale ‘uitschieters’ zoals contact tussen 2 groepen dat niet vermeden werd, een spel
waarbij er toch veel contacten waren onderling tussen de deelnemers…
Minimaal op je deelnemerslijsten volgende zaken van alle deelnemers inclusief begeleiding:
•

Naam en voornaam

•

Rijksregisternummer

•

Adres

•

Telefoonnummer van contactpersoon.

Hanteer gerust deze word of PDF om alles bij te houden per groep. Je noteert hier ook direct de contacten
tussen personen in het logboek wat kan helpen bij tracing nadien.
3.

-

Communiceer naar ouders/voogd
Zorg dat ouders of opvoedingsverantwoordelijken op de hoogte zijn van een aantal eigen
verantwoordelijkheden, communiceer MINIMAAL volgende zaken vooraf:
•

Zieke kinderen zijn niet welkom op het aanbod, is je kind ziek, vertoont het symptomen van COVID 19
dan kan je kind niet aansluiten.

•

Blijkt je kind toch ziek of symptomen te vertonen tijdens de activiteit zal u gevraagd worden uw kind
op te halen en de huisarts te contacteren/raadplegen.

•

Test een deelnemer of een huisgenoot van een deelnemer positief tijdens het aanbod dan moet je als
ouder de CC van het aanbod daarvan op de hoogte brengen. Een deelnemer kan niet meer terugkomen
naar het aanbod.

•

Wanneer je kind positief test, zal je gecontacteerd worden door een contactonderzoeker van de
Vlaamse overheid via het nummer 02 214 19 19. Vermeld steeds dat je kind deelnaam aan
georganiseerd aanbod en geef de naam en telefoonnummer van de CC van de organisatie door.

Bij de bijlagen kan je verschillende brieven terugvinden voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken:
Brief 1. Symptomen: Voor de ouders/opvoedingsverantwoordelijke van een kind dat symptomen vertoont,
wat er gevraagd wordt en wat de stappen zijn.
Brief 2. Een bevestigde besmetting: een brief voor ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de hele
groep bij een bevestigde vaststelling van een Covid19 besmetting
Brief 3. Geen besmetting: Een brief ter nazorg na afloop van de activiteit om te vragen waakzaam te
blijven voor symptomen en wat er gevraagd wordt aan ouders in geval van het ontwikkelen van
symptomen of een positieve test.

1

Een deelnemer wordt ziek tijdens het aanbod
Plaats de zieke deelnemer direct in quarantaine
vraag ouders/voogd de persoon zo snel mogelijk op te halen
vraag hen huisarts te contacteren i.f.v. noodzaak test. Je kan hiervoor brief 1 gebruiken.

Deelnemer wordt NIET getest

Deelnemer wordt getest

Positief

Negatief

Deelnemer kan pas terugkeren naar het aanbod indien
min. 3 dagen symptoomvrij.
Andere deelnemers wordt waakzaamheid gevraagd. Je
kan hiervoor brief 3 gebruiken.

Zie 2. Een
deelnemer is
besmet of blijkt 2
dagen na het
aanbod besmet te
zijn. Je kan
hiervoor brief 2
gebruiken.

2

Een deelnemer of meerdere deelnemers is/zijn besmet of blijkt/blijken
besmet 2 dagen na het aanbod
Een deelnemer laat weten dat hij positief test tijdens
of in de 2 dagen na jullie aanbod. Je kan hiervoor brief
1 gebruiken.

Vraag besmette deelnemers naam en telefoonnummer
van CC door te geven wanneer men gecontacteerd
wordt door contacttracing, laat hen de deelname aan
georganiseerd aanbod melden. Je kan hiervoor brief 2
gebruiken.

Werd de CC reeds gecontacteerd door de
contacttracing of een casemanager vanuit de tracing

Ja

Neen

De contacttracing zal de
contacten van de groep
met de CC overlopen.
Op basis daarvan worden
hoog- en risicocontacten
bepaald en zal de
contacttracer bepalen
welke deelnemers hoogrisico zijn en ook een test
moeten ondergaan. Zij
worden hier door de
contacttracing over
geïnformeerd.
De CC heeft hier verder
geen verantwoordelijkheid
meer in, zorg wel voor
goede communicatie en
nazorg naar de groep. Je
kan hiervoor brief 2
gebruiken.

Heb je 24u na
kennisname door de
organisatie van een
positieve besmetting van
een deelnemer geen
contact gehad met de
contacttracing neem dan
contact op via het
nummer
02 512 93 89

3 Iemand uit de gezins- of samenleefcontext van de deelnemer wordt

positief getest op Covid19 of door de dokter als bevestigd vermoeden
geclassificeerd (tijdens de werking of in de 2 dagen na de activiteit)

Het kind heeft reeds
deelgenomen aan het aanbod

Ja

Nee

Geen bijkomende stappen nodig
als er geen contacten waren
met deelnemers. Kind/jongere
in kwestie kan niet deelnemen
tot einde quarantaine van de
volledige gezinsbubbel

Deelnemer is niet ziek en heeft
geen positieve test afgelegd.

Deelnemer kan niet deelnemen
aan het aanbod tot einde
quarantaine van volledige
gezinsbubbel
Communiceer naar alle
deelnemers en vraag verhoogde
waakzaamheid. Je kan hiervoor
brief 3 gebruiken.

Deelnemer is ziek en/of heeft
een positieve test afgelegd.

Volg de stappen onder 2. Een
deelnemer is besmet of blijkt 2
dagen na het aanbod besmet te
zijn. Je kan hiervoor brief 1
voor de ouders van deelnemer
zelf gebruiken en brief 2 voor
die van de andere deelnemers.

