
Voorbereiding ziek kind op
aanbod

Er wordt een quarantaine ruimte voorzien op locatie (kan ook een tent buiten zijn
bij mooi weer) waar het kind apart kan gezet worden wanneer er vermoeden van
besmetting is. Er is 1 verantwoordelijke leiding die de taak op zich neemt wanneer er
vermoeden van besmetting is. 

Als er verschillende kinderen in verschillende bubbels ziek worden,
worden er op dat moment oplossingen gezocht voor extra
quarantaineruimtes, we zetten in geen geval zieken samen! We voorzien
materiaal om te spelen. Nadien wordt al het aanwezige materiaal én de
ruimte ontsmet. 
De terreinverantwoordelijke wordt op de hoogte gebracht van de
quarantaineruimte

Er zijn aparte EHBO koffers per bubbel
De quarantaineverantwoordelijke trekt bij vermoeden van een besmetting 

De verantwoordelijke geeft een chirurgisch mondmasker aan de zieke deelnemer
Bij twijfel neemt de leiding contact op met een huisarts in de buurt van het kamp. 
De huisarts kan advies geven rond de te ondernemen stappen
Je kan als ouder/opvoeder gevraagd worden om je kind op te halen, bereidt je
daar op voor. Laat iets weten aan de leiding indien dit niet zou lukken. 

Er bestaat een vaste procedure wanneer een kind ziek wordt. 
Dit wordt op voorhand helder en begrijpbaar overlopen met de volledige leidingsploeg
(en kookploeg). 
 

       gepaste beschermingskledij aan. Beschermingspak, mondmasker, 
       faceshield en handschoenen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer geen
symptomen 

van Covid

Ouders worden opgebeld en komen het kind meteen ophalen (geen zieke
deelnemers op het jeugdaanbod deze zomer)
Ouders raadplegen de huisarts en houden de organisatie op de hoogte. 
Breuken, verstuikingen, tekenbeet kunnen behandeld worden door
lokale arts of ziekenhuis. Het kamp kan voor deze deelnemers verder gezet
worden. 

 
 
 

Stappenplan bij ziekte en/of
mogelijke besmetting

Als een deelnemer ziek is controleert de leiding de symptomen. Bij de symptomen kijkt
de leiding naar eventuele oorzaken zoals allergie, zonnebrand, ... Bij twijfel of
ongerustheid zal de leiding de huisarts raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouders worden opgebeld en komen het kind meteen ophalen
Ouders gaan meteen naar de huisarts. Die maakt inschatting of een test
moet afgenomen wordt of niet. 
Indien nodig mag de leiding 1 dosis paracetamol toedienen bij pijn of
koorts indien toestemming via medische fiche
Bubbel mag locatie niet verlaten en alle contact met externen
vermijden
Bij hoogdringendheid neemt leiding contact op met 112

De deelnemer gaat in quarantaine en krijgt een chirurgisch mondmasker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mag gedurende minimum 7 dagen nergens aan deelnemen en moet
minimum 3 dagen symptoomvrij zijn om opnieuw te kunnen deelnemen
aan jeugdwerkaanbod

Bij overnachting gaat de volledige bubbel naar huis, laat een test
afnemen en start de vastgelegde termijn voor thuisisolatie. 
Zonder overnachting wordt er gekeken naar de contacten van de
besmette persoon van de afgelopen 2 dagen vanaf moment van
symptomen. Alle betrokken deelnemers laten een test 

De deelnemer zelf

 
De andere deelnemers in de bubbel

      afnemen en starten de vastgelegde termijn voor thuisisolatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bubbel kan verder doen met activiteiten/kamp
De bubbel mag de locatie opnieuw verlaten
Contact met externen wordt vermeden
Zieke deelnemer kan niet terugkeren

Deelname aan nieuwe activiteit kan na 3 symptoomvrije dagen
Ouders worden gevraagd om alert te blijven na de activiteit/kamp

 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer
vermoeden van

Covid

Deelnemer test
positief op Covid

Deelnemer test
negatief op Covid


