
Stappenplan noodprocedure corona krokusvakantie 2021 

VOORAFGAAND PRETATELJEE KROKUSVAKANTIE 

OUDERS 

 Alle ouders worden gevraagd hun verantwoordelijkheden op te nemen. Bij elke vorm van 

symptomen (zelfs milde) wordt gevraagd om uw kind NIET naar de vakantiewerking te laten  

komen.   

 We vragen aan elke deelnemer  om een medische fiche met vragen + aangepaste, extra vragen 

rond COVID ingevuld mee te brengen naar het Pretateljee.  

 Alle hygiëne maatregelen moeten ten allen tijde worden opgevolgd. Elke ouder die de locatie 

betreedt, wordt gevraagd de handen te ontsmetten, mondmaskers te dragen en de correcte 

in- en uitgang te gebruiken.  

VANUIT DE ORGANISATIE 

 Er werd een medisch contactpersoon aangeduid voor contact tussen groep/bubbel en 

huisarts, ouders,… wanneer iemand ziek is. Inge Rots is voor de stad de verantwoordelijke 

medisch contactpersoon.  

 Er is voortdurend contact met een huisarts rond vakantiewerking: Dr. Debaene is de huisarts 

die alles nauw mee opvolgt.  

 Quarantaine ruimte werd aanduiden + animator (met chirurgisch masker) die er bij blijft 

(plaats om te rusten, spelmateriaal,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIJDENS PRETATELJEE KROKUSVAKANTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemer is ziek 

Symptomen lijst bekijken  

Vermoeden COVID?  

Bij twijfel bel de eigen huisarts om 

advies te geven  

 

Deelnemer vermoeden van Covid 

Deelnemer onmiddellijk in quarantaine 

- Ouders verwittigen – komen halen 

- Ouders gaan zo snel mogelijk naar huisarts zodat test kan 

worden afgenomen (binnen 24h) 

- Er mag 1 dosis paracetamol gegeven worden mits 

toestemming ouders. 

Bubbel waar deelnemer zich in bevond: contact vermijden tussen 

de deelnemers dus ook binnen de bubbel  wordt dan afstand van 

1,5m van kracht tot uitslag test. 

Bij hoogdringendheid kan men contact opnemen met de 112 of het 

dichtstbijzijnde ziekenhuis.  

JA NEEN 

Deelnemer is ziek geen symptomen covid 

- Bekijken of bepaalde oorzaken zoals 

allergie, … oorzaak kunnen zijn van ziekte  

- Elk kind dat ziek is, blijft thuis of gaat altijd 

naar huis.  

- Blijf alert en/of vraag ouders om ook 

achteraf alert te blijven. 

- Het kind opnieuw naar vakantiewerking  

als er geen koorts meer is en de klachten 

beter zijn. 

Deelnemer test positief op COVID 

De deelnemer zelf: 

Kind blijft thuis zolang het besmettelijk is.  Dit is 10 dagen na de start van 

de klachten. Het kind kan na 10 dagen opnieuw naar 

school/vakantiewerking  als er 3 dagen geen koorts is en de klachten 

beter zijn. 

Andere deelnemers van de bubbel:  
-12 jaar: laagrisico contact – geen quarantaine of test ; enkel 14 dagen 
waakzaam zijn 
 Mogelijk hoogrisico contact (Langer dan 15 minuten in de zaal of 
eetzaal naast een deelnemer zitten die corona heeft, is nu bij -12-jarigen 
ook een nauw contact.) Moet intern worden bekeken na overleg met 
leiding en medisch expert – indien hoogrisico contact: 10 dagen 
quarantaine en test op dag 1 en dag 7 na HRC!** 
 
+12 jaar: mogelijk hoogrisico contact (moet intern worden bekeken na 
overleg met leiding en medisch expert – indien hoogrisico contact: 10 
dagen quarantaine en test op dag 1 en dag 7 na HRC!** 
 
Iedereen neemt verplicht contact op met huisarts.  + contact tracing 
(vanuit vakantiewerking; officieel document voor arts) 
Er wordt gekeken naar de contacten van de besmette deelnemer. Je kijkt 
2 dagen terug vanaf moment van symptomen en/of vaststelling 
besmetting.  
Alle deelnemers waarmee men contact had, kunnen gedurende 14 dagen 
niet deelnemen aan een nieuwe activiteit/bubbel  
Bevestigde zieke COVID = BUBBEL TOE 

Deelnemer test negatief op COVID 

De bubbel kan gewoon verder doen met 

activiteit/kamp en afstand van 1,5m wordt 

opnieuw opgegeven  

- Blijf alert en/of vraag ouders om ook 

achteraf alert te blijven. 

 

 Nieuwe deelname activiteit/kamp 

Deelnemer kan pas terug deelnemen aan 

activiteit na uitzieken en minimaal 3 dagen 

geen symptomen waargenomen . 



**Test 1: maximum 3 dagen na het laatste nauw contact.  
Test 2: ten vroegste 7 dagen na het laatste nauw contact  
 

De test toont dat het corona is: de deelnemer blijft in isolatie tot 10 dagen na afname van test of begin van de 

symptomen. Alle hoogrisico contacten gaan in quarantaine. 

Test 1 toont dat het (nog) geen corona is -> de deelnemer blijft in quarantaine ! 

Test 2 toont dat het geen corona is -> de deelnemer mag terug naar het kamp/school + verhoogde waakzaamheid 

tot 14 dagen na het nauw contact. 

 

EXTRA:  

1) Elke zieke deelnemer verlaat de speelpleinwerking mét ouder (vermoeden van covid of niet) 

2) Bij andere lichamelijke kwetsuren zoals bv. breuk, verstuikingen, beten,… kan op advies van 

de dokter deelname verder gezet worden.  

3) TRACING: goed bijhouden welke externen er in contact komen met de bubbel.  

 

!! Bij positieve COVID-besmetting:     

• Verantwoordelijke vakantiewerking neemt contact op met arts & medisch contactpersoon 

van de stad. 

 

• Verplicht verwittigen: Ouders/opvoedingsverantwoordelijke van kind zelf, ouders van 

kinderen in dezelfde bubbel (tot twee dagen terug!)  

• Aanbevolen: ouders/opvoedingsverantwoordelijke van kinderen uit andere bubbels van 
hetzelfde kamp/aanbod, huisarts op het thuisfront, eigenaar van het gebouw/terrein of 
lokaal contactpersoon 

 

Zorg hierbij voor vertrouwelijkheid van de gegevens van de besmette persoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA PRETATELJEE 

DEELNEMER BESMET  

 

 

 Er wordt standaard een brief meegegeven na het kamp om nog eens duidelijk door te geven 

wat te doen na het kamp indien er wel/niet geval van COVID was op de speelpleinwerking.  

 

 

 

 

 

 

Je wordt op de hoogte gebracht 

door: ouder van of de besmette 

persoon zelf 

Je wordt op de hoogte gebracht 

door: contactonderzoeker indien 

deelnemer reeds 2 dagen voor 

start symptomen deelnam aan 

jouw aanbod  

Neem contact op met de betrokken 

huisarts of een andere huisarts die 

kan helpen en adviseren  

Bezorg deze ook de gevraagde info 

(logboek + deelnemerslijsten 

Bezorg de gevraagde info: met 

wie kwam de deelnemer in 

contact (logboek + 

deelnemerslijst) 

Algemeen principe: wie in nauw contact (= meer dan 15min op minder dan 1.5m) kwam met een 

COVID- 19 patiënt is mogelijks besmet en wordt in quarantaine geplaatst. Standaardmaatregel: 

betrokken deelnemers blijven 10 dagen in quarantaine en kunnen dus niet deelnemen aan een 

andere aanbod in deze periode.  

 

Een deelnemer blijkt binnen 2 

dagen na het aanbod of na een 

kamp besmet te zijn met COVID -

19 



PERSOON UIT OMGEVING DEELNEMER  

 

                         JA NEEN 

 

 

 

De deelnemer wordt naar huis gestuurd 

en dient 10 dagen (te rekenen vanaf 

het laatste contact) in quarantaine te 

gaan. Negatieve test op dag 7 na het 

laatste contact: stop quarantaine en 

waakzaamheid tot 14 dagen na het 

laatste hoog-risicocontact  

 

Wees alert voor symptomen bij de 

andere deelnemers van deze bubbel.  

 Medische contact persoon 

bekijkt of de ouders van 

andere kinderen al dan niet 

moeten verwittigd worden.  

 

De deelnemer kan gewoon verder 

deelnemen aan het aanbod mits er 

geen hoogrisicocontact meer is met 

de COVID – 19-patiënt.   

Indien dit niet te vermijden is moet 

de deelnemer ook in quarantaine 

gedurende 10 dagen (te rekenen 

vanaf het laatste contact) 

- Blijf alert en/of vraag 

ouders om ook achteraf 

alert te blijven. 

 

 

Tijdens jullie aanbod blijkt dat een 

deelnemer nauw contact heeft 

gehad met een COVID-19 besmette 

persoon. 

Hadden de deelnemer en de 

besmette persoon een hoogrisico 

contact de voorbije 2 dagen (vanaf 

symptomen of positieve test)? 

 


