
Stappenplan noodprocedure corona Zomer 2022 

VOORAFGAAND AAN VAKANTIEWERKING 

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.   

 Alle hygiëne maatregelen moeten ten allen tijde worden opgevolgd.  

VANUIT DE ORGANISATIE 

 Er werd een medisch contactpersoon aangeduid voor contact tussen groep 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/Dr. Depuydt 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 VAKANTIEWERKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemer test positief op COVID 

De deelnemer zelf: 

Kind blijft thuis (in isolatie) zolang het besmettelijk is.  Dit is 7 dagen na de 

start van de klachten. Het kind kan na 7 dagen opnieuw naar 

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

zijn. 

Andere deelnemers van de bubbel:  
- indien hoogrisico contact en niet gevaccineerd: 10 dagen 

quarantaine OF 6 dagen Q indien dagelijkse negatieve 
zelftest van dag 7 tem dag 10.  

- Indien hoogrisico contact en gevaccineerd: geen quarantaine 
nodig 

 
 
 
 

 

Deelnemer test negatief op COVID 

De bubbel kan gewoon verder doen met 

activiteit/kamp  

Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf 

alert te blijven. 

 

 

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 of doen 

een zelftest (binnen 24h)  

- Er mag 1 dosis paracetamol gegeven 

worden mits toestemming ouders. 

 

Bij hoogdringendheid kan men contact opnemen met 

de 112 of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.  

JA 
NEEN 

Deelnemer is ziek geen symptomen Covid-19 

- Bekijken of bepaalde oorzaken zoals 

allergie, zonnebrand… 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. 

-  

Nieuwe deelname activiteit/kamp 

Deelnemer kan pas terug deelnemen aan 

activiteit na uitzieken en minimaal 3 dagen 

geen symptomen waargenomen . 



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 VAKANTIEWERKING 

DEELNEMER BESMET  

 

 

 

 

 

 

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: cf pagina 2 – deelnemer test positief: andere deelnemers van de bubbel 

(onderscheid 0-12 jaar en > 12 jaar) 

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 is gevaccineerd en heeft 

geen symptomen: verdere deelname 

aan het aanbod mag. Bij symptomen: 

laagdrempelig testen 

De deelnemer is niet gevaccineerd: de 

deelnemer moet in Q gedurende 10 

dagen OF gedurende 6 dagen indien 

negatieve zelftest van dag 7 tem dag 

10. 

 

Wees alert voor symptomen bij de 

andere deelnemers van deze bubbel.  

 

De deelnemer kan gewoon verder 

deelnemen aan het aanbod mits er 

geen contact is met de COVID – 19-

patiënt.   

Indien dit niet te vermijden is 

gelden de maatregelen hiernaast 

beschreven. 

- 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 contact de 

voorbije 2 dagen (vanaf symptomen 

of positieve test)? 

 


