Vanaf dinsdag 10 maart gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking.
Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische preventiemaatregelen.
De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en
de juiste zorg voor hen garanderen.
Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen mogelijk be
smette personen en gezonde personen. Volgens virologen kunnen we
op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus indijken.
De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.
Algemeen
Wat als een kind in contact kwam met iemand die besmet is door het coronavirus?
Nauwe contacten (volwassenen en kinderen)
van een mogelijk of bevestigd geval kunnen naar de opvang gaan, naar school gaan, in
de instelling blijven,… indien ze zelf geen symptomen vertonen.
•

Wat als een personeelslid in contact kwam met iemand die besmet is door het
coronavirus?
Nauwe contacten (volwassenen en kinderen)
van een mogelijk of bevestigd geval kunnen gaan werken, indien ze zelf geen symptomen ver
tonen.
•

Wat als een kind besmet is met het coronavirus?
Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19.
Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang het kind thuis moet blijven.
•

Wat als een personeelslid besmet is met het coronavirus?
Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19.
Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang je thuis moet blijven.

•

Wat betekent dit voor de aanbodsvormen PGO en de Huizen van het Kind?
•
•
•
•
•

Groepsbijeenkomsten in kleine groep kunnen blijven doorgaan.
Hou rekening met de afstand tussen de personen bij bijeenkomst, verspreidt de
stoelen iets ruimer indien mogelijk.
Bijeenkomsten en individuele dienstverlening met/aan zwangeren worden best
geannuleerd uit, aangezien ze tot de risicogroep behoren.
Personen vanaf 65 jaar of met een chronische ziekte mogen niet aan de slag als
vrijwilliger.
Volg de hygiënische maatregelen en heb aandacht voor handhygiëne.
Kinderen die ziek zijn horen thuis te blijven.

De consultatiebureaus blijven open
•
•
•

De gevolgen van het coronavirus zijn veel beperkter voor kinderen. Ze zijn minder ziek
en genezen vlotter.
Het is van cruciaal belang is dat jonge kinderen tijdig gevaccineerd en opgevolgd
worden. Daarom is het advies vanuit Opgroeien om de zittingen te laten doorgaan op de
consultatiebureaus.
Het is belangrijk ouders te blijven ondersteunen en te antwoorden op mogelijke vragen.

Dit betekent dat er momenteel zeker geen sprake is van een algemene sluiting van de
consultatiebureaus.

Wat als er lokaal beslist wordt het Huis van het Kind te sluiten ?
Nieuwe maatregelen vanuit de overheid en/of lokale besturen hebben ook impact op de
dienstverlening. We denken hierbij aan het sluiten van lokale dienstencentra,
woonzorgcentra, Huizen van het Kind, en dergelijke.
Bij een sluiting van een locatie pleiten we ervoor dat de werking van het consultatiebureau
toch kan doorgaan.

Wat als je impact vreest op je prestaties en/of je subsidies?
We onderzoeken op dit ogenblik hoe we dit kunnen ondervangen.

Vragen hierover?

Mail naar corona@opgroeien.be

