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Richtlijnen COVID 19 – uitbraak 

Naar aanleiding van de COVID 19 – uitbraak in ons land, stellen ook wij als organisatie enkele richtlijnen 

voorop ter preventie en bescherming van zowel de eigen cliënten en medewerkers als ter bescherming 

van onze onmiddellijke omgeving. We willen hierbij vooral benadrukken dat er op heden geen redenen 

tot paniek zijn noch dat onze doelgroep of werking tot een risicogroep behoort. De richtlijnen zijn 

louter preventief maar in die zin niet minder belangrijk. Gelieve deze dan ook strikt te respecteren 

t.e.m. 3 april 2020 hetzij anders gecommuniceerd voordien.  

1. Algemene richtlijnen 

 

1.1 Activiteiten in groep 

 

- Alle activiteiten in groep, ruimer dan de eigen werking en georganiseerd in en door onze 

organisatie worden opgeschort t.e.m. 3 april 2020.  

- Dit betekent concreet dat ook het feest van woensdag 1 april 2020 en de luchtballonvaart 

van 28 maart 2020 niet langer doorgaan. 

 

1.2 Contextfiguren 

 

- Bezoeken van de context mogen blijven doorgaan mits de expliciete aanmaning door de 

contextbegeleiding op voorhand om niet op bezoek te komen indien men symptomen van 

griep en/of COVID 19 vertoont zoals koorts, droge hoest, enz.  

- De bezoeken van de context moeten correct geregistreerd blijven in zowel de 

weekplanning als het journaal. 

- Contextfiguren die op bezoek komen moeten altijd via de parkingdeur komen en daar door 

de begeleiding binnengelaten te worden. 

- De deur tussen het TCK en de groepen zal gesloten worden overdag.  

Bij sluiting van de parkingdeur zal de tussendeur opnieuw geopend worden.  

- Contextfiguren die op bezoek komen en toch blijken symptomen te vertonen van griep 

en/of COVID 19 worden aangemaand onmiddellijk te vertrekken door de aanwezige 

begeleiding. Desgevallend moet dit ook gemeld worden bij de zorgcoördinatoren via 

zoco@vzwdeloods.be en de permanentie buiten de kantooruren. 

- De bezoeken van contextfiguren in de organisatie moeten zoveel mogelijk gespreid 

worden opdat er zo weinig mogelijk bezoeken tegelijkertijd zouden plaatsvinden.  

- Huisbezoeken door de contextbegeleiding dienen beperkt te worden tot strikt 

noodzakelijke huisbezoeken. 

 

1.3 Bezoek externen en leveranciers 

 

- Niet noodzakelijke bezoeken en leveringen door externen moeten uitgesteld worden tot 

na 3 april 2020. 

- Indien een overleg met een externe toch noodzakelijk is en niet op een alternatieve wijze 

kan doorgaan (bijv. telefonisch) wordt aangeraden dit niet te laten doorgaan in de eigen 

organisatie.  
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1.4 Medewerkers, stagiairs en vrijwilligers 

 

- Aanwezigheid op externe vergaderingen, bijscholingen, infomomenten, activiteiten, enz. 

in groep of publiek i.f.v. het werk, worden verboden t.e.m. 3 april 2020. 

- Vermijd onnodige bezoeken en contactmomenten met de groepen  

(niet onnodig binnenspringen) 

- Teamvergaderingen mogen blijven doorgaan indien noodzakelijk voor de werking en in de 

vooronderstelling dat iedereen met enige symptomen en/of contact met symptomen niet 

aanwezig is op het werk.  

- Werkgroepen en andere niet noodzakelijke overlegmomenten worden opgeschort t.e.m. 

vrijdag 3 april 2020. 

- Indien je als medewerker in aanraking bent gekomen met symptomen van en/of een 

besmetting van COVID 19 (bijv. via de eigen kinderen en/of partner en familie) of zelf 

symptomen vertoont/ervaart, contacteer dan uw eigen huisarts en licht het secretariaat 

in via info@vzwdeloods.be of 057/44 42 50. Buiten de werkuren: permanentie.  

Er zal telkens individueel beslist worden of u al dan niet nog kan komen werken! 

- Voor de leefgroepen wordt een alternatief werkregime uitgewerkt in onderling overleg 

met Nathalie en de teamcoördinatoren. Ingangsdatum: maandag 16 maart 2020. 

- Voor bureaumedewerkers (directie, secretariaat, contextbegeleiding, zorgcoördinatoren, 

enz.) blijft het gewone werkregime van kracht. Indien je het als medewerker wenselijk acht 

(omwille van symptomen bij jezelf of in de eigen omgeving) om (tijdelijk) van thuis uit te 

werken kan dit aangevraagd worden bij de zorgcoördinatoren via zoco@vzwdeloods.be of 

057/44 42 50.  

- Voor logistieke en technische medewerkers blijft het gewone werkregime van kracht met 

extra aandacht voor algemene hygiëne en leefomgeving. Aankoop van extra 

producten/ontsmettingsmiddelen i.f.v. hiervan is ook toegestaan.  

- Vrijwilligers en stagiairs blijven welkom rekening houdend met bovenvermelde richtlijnen 

hetzij anders voorgeschreven vanuit de scholen/opleiding. 

 

1.5 Kinderen en jongeren 

 

- Indien er symptomen worden vastgesteld van griep/COVID 19 bij één van de 

kinderen/jongeren worden volgende maatregelen genomen: 

 raadpleeg onmiddellijk de huisarts telefonisch voor verder advies  

 breng de zorgcoördinatoren op de hoogte via zoco@vzwdeloods.be 

 Zonder het kind/de jongere af in zijn of haar kamer en vermijd contact met de andere 

kinderen/jongeren 

 Was telkens grondig de handen voor en na contact met het kind/de jongere.  

De kans op verdere besmetting is in die gevallen uiterst klein. 

 Reinig de gemeenschappelijke ruimtes en sanitair extra grondig met ontsmettende 

producten 

 De kamer van de minderjarige wordt als quarantaineplaats beschouwd en maaltijden 

worden in de kamer genuttigd 

 In overleg met de context en de verwijzer kan, indien de veiligheid gegarandeerd kan 

worden, overwogen worden om het kind/de jongere in de thuiscontext te laten 

herstellen 

 Indien het kind/de jongere de kamer verlaat, moet de kamer zeer grondig ontsmet en 

gereinigd worden 
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- Dag – en weekendverblijven bij de context mogen blijven doorgaan, maar er dient 

nauwgezette opvolging en bevraging te gebeuren (voor en na) door de contextbegeleiding 

over eventuele symptomen van griep/COVID 19 binnen de context op het ogenblik van 

dag/weekendverblijf.  

- Indien er indicaties van symptomen zouden zijn binnen de context vooraf, moet het 

dag/weekendverblijf geannuleerd worden. 

-  Indien er indicaties van symptomen zouden zijn binnen de context na het 

dag/weekendverblijf moet dit gemeld worden aan de zorgcoördinatoren via 

zoco@vzwdeloods.be.  

- Indien er indicaties van symptomen zouden zijn tijdens het dag/weekendverblijf dient de 

begeleiding onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden en vervolgens de 

zorgcoördinatoren via zoco@vzwdeloods.be of 057/44 42 50 (buiten de kantooruren: 

permanentie). Er zal desgevallend individueel beslist worden of het kind/de jongere terug 

kan keren naar de organisatie of bij de context kan blijven en voor hoe lang.  

 

1.6 Leefomgeving 

 

- Wees continue aandachtig voor uw leefomgeving: 

 

 Handen regelmatig wassen met zeep of ontsmetten met alcoholgel  

 Deurklinken, handvaten, tafels, enz. regelmatig ontsmetten 

 Geen knuffels, zoenen en handen geven in onderling contact.  

MAAR: wees hierin ook menselijk naar de kinderen toe!  

Geen fysiek contact is onmogelijk en evenmin wenselijk naar de kinderen toe. 

 Gebruik latex handschoenen bij de verzorging en het verversen van zieke kinderen.  

 Gebruik papieren zakdoeken en hoest of nies niet in je handen maar in je zakdoek. 

 Werp papieren zakdoeken onmiddellijk weg in gesloten afvalemmers.  

 Indien nodig kunnen er nog producten (alcoholgel, handschoenen, enz.) extra 

gevraagd worden bij Geoffrey  

 

2. Specifieke richtlijnen 

 

2.1 Leefgroepen en dagopvang De Step 

 

- De kinderen en jongeren gaan niet naar school t.e.m. vrijdag 3 april 2020. 

- De Step zal ook open blijven ter ondersteuning van de groepen.  

De planning en eventuele wijzigingen moeten altijd via de zorgcoördinatoren gebeuren.  

- De contextbegeleiders gaan na voor ieder kind/jongere wat de mogelijkheden zijn tot 

verblijf binnen de eigen context gedurende de maatregelen.  

- Er vinden geen bezoeken plaats van vriendjes, derden, enz.  

- Contextbezoeken blijven beperkt tot primaire contextfiguren (ouders, voogd, enz.) 

- Deelname aan verjaardagsfeestjes en dergelijke worden geannuleerd.  

 

2.2 Dagcentrum 

 

- Dagcentrum blijft open volgens vakantieregime: 9u -17u 
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- Er moet gestreefd worden naar een gespreide bezetting waarbij niet alle 

kinderen/jongeren tegelijkertijd aanwezig zijn maar er afwisselend met thuisdagen 

gewerkt wordt.  

 

2.3 Kamertraining 

 

- Geen  overnachtingen en bezoek van externen in het weekend (van zaterdagmorgen tot 

zondagavond), ook niet van partners. 

- Jongeren worden verwacht de tck - permanentie in te lichten wanneer ze zelf 

symptomen vertonen of in aanraking zouden zijn gekomen met iemand die symptomen 

vertoont van griep/COVID 19.  

- Bezoeken/overnachtingen van context tijdens de week moeten zoveel mogelijk gespreid 

worden. 

 

2.4 Cbaw en mobiele 

 

- Fysieke begeleidingsmomenten moeten tot een minimum beperkt worden: enkel strikt 

noodzakelijke. 

- Gezinnen en jongeren in begeleiding die voor of na een begeleidingsmoment zelf 

symptomen  zouden vertonen en/of in aanraking zouden zijn geweest met iemand die 

symptomen vertoont van griep/COVID 19, moeten dit melden aan de betrokken 

begeleider 

 

2.5 (Crisis)opnames, time – outs, enz. 

 

- Het gewoon beleid blijft hierin gehanteerd worden: aanvragen worden vanuit onze 

maatschappelijke opdracht nog steeds in overweging genomen in overleg met de 

betrokkenen (zorgcoördinatoren, team, enz.).  

Er is met andere woorden geen opnamestop! 

- Bij opname wordt er extra aandacht besteed naar achtergrond en eventueel contact met 

symptomen van griep/COVID 19. 

 

2.6 Communicatie 

 

- (Context)begeleiding informeert alle kinderen, jongeren en contextfiguren (ouders, 

vakantiegezinnen, enz.) over de richtlijnen. 

- De organisatie communiceert de richtlijnen via mail aan alle medewerkers, de leden van 

de raad van bestuur en de vrijwilligers. 

- Vragen over de richtlijnen mogen altijd gericht worden aan zoco@vzwdeloods.be of via 

057/44 42 50 tijdens de kantoren. 

- Het secretariaat en de zorgcoördinatoren houden lijsten bij met eventuele risicogevallen: 

besmetting of contact met besmetting van medewerkers, jongeren of contextfiguren.  

- Directie, zorgcoördinatoren en preventieadviseur evalueren de richtlijnen continu. 

- De richtlijnen werden opgemaakt conform de richtlijnen van de federale overheid, het 

Agentschap Opgroeien, de dienst pediatrie van het Jan Yperman Ziekenhuis en de 

preventieadviseur. 
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