Beste vrijwilliger,
Vanaf 1 april start Kind en Gezin opnieuw met dienstverlening in de consultatiebureaus. Het is zeer
belangrijk dat ons preventief programma verder wordt gezet om ziekten en epidemieën te
vermijden. Daarnaast is het ook belangrijk dat we de pasgeborenen opvolgen en ons
gehoorscreeningsprogramma kunnen verderzetten. Dit alles kan slechts doorgaan dankzij het
engagement van iedereen, zeker ook vrijwilligers zoals jij die het onthaal willen komen verzorgen,
misschien voor de eerste keer. In deze moeilijke periode zijn jullie inspanningen van onschatbare
waarde!
We leiden je graag even door de dienstverlening van Kind en Gezin vanaf 1 april. De huisbezoeken
en de 10 vaste consultmomenten kunnen niet uitgevoerd worden, maar onze lokale teams gaan
sowieso verder met teleconsulten en telehuisbezoeken. Zo zetten ze in op de psycho-pedagogische
en sociale ondersteuning van gezinnen. Ze doen dit telefonisch, maar ook via alternatieven als
Whatsapp en chat.
Fysiek worden vanaf april 2 soorten zittingen gestart: prioriteitenzittingen en vaccinatiezittingen. Je
krijgt bij de start een lijst van de afspraken voor de arts en de verpleegkundige.
• Tijdens vaccinatiezittingen gaan zowel de verpleegkundige als arts de kinderen vaccineren
die tijdens de maand maart een vaccin gemist hebben of die sowieso in april moeten
langskomen voor een vaccin. Er wordt gestart met het geven van het vaccin, waardoor aan
het einde van het consult de verplichte wachttijd van 15 minuten na een vaccinatie onder
toezicht voorbij is.
• Tijdens de prioriteitenzitting focussen we op de allerkleinsten. Dan worden de kinderen die
in de afgelopen periode geen consult op de leeftijd van 4 weken kregen en de kinderen die
in april een 4 weken consult moeten hebben, gezien door de arts. Aanvullend neemt de
verpleegkundige de gehoortest af.
Het is belangrijk dat de hygiënerichtlijnen, richtlijnen voor social distancing en richtlijnen voor
onthaal goed gerespecteerd worden. Het toepassen van deze richtlijnen is jouw belangrijkste taak.
Verpleegkundigen en artsen dragen mondmaskers, omdat zij bij het vaccineren, bij de
gehoorscreening en bij klinisch onderzoek, dicht bij het kindje komen.
Ook vrijwilligers krijgen een (handgemaakt) mondmasker ter beschikking.
Aan de ouders zijn volgende maatregelen gecommuniceerd:
• Er mogen geen zieke kinderen, zieke ouders of zieke medewerkers naar het
consultatiebureau komen. Ben jij of je kindje ziek? Annuleer je afspraak en maak een
nieuwe.
• Per kind mag er maximaal 1 begeleidende ouder meekomen. Breng geen broers of zussen
mee.
• Kom op tijd. Als je te vroeg bent, vragen we om even in de gang of buiten te wachten.
• Verlaat na het consult het consultatiebureau zo snel mogelijk.
• Respecteer de afstand van 1,5 meter.
Als je als vrijwilliger symptomen vertoont zoals continue loopneus en vaak niezen of hoesten, dan
mag je niet komen. Als jouw partner, kind of huisgenoot symptomen vertoont waarbij er een

vermoeden of een bevestiging is voor COVID-19, mag je komen strikte toepassing van social
distancing.
Vrijwilligers zetten zich bij voorkeur enkel in op de consultatiebureaus om de contacten tot een
minimum te beperken (minder contactbubbels).
Hieronder plaatsen we alle hygiënemaatregelen uit te voeren door vrijwilligers op een rijtje.
Voor de start van de zitting:
• Inrichting van de wachtzaal:
o geen speelgoed
o geen matten
o minimale afstand van 1,5 m tussen ouders garanderen door bv. de stoelen over de wachtzaal te
verspreiden, overtollige stoelen weg te doen, eventueel 2 stoelen in de gang te plaatsen, ….
• Was je handen met water en zeep.
• Ontsmet alle deurklinken met PANOX 300 Dispovet of iets gelijkaardigs. Een allesreiniger is in
principe voldoende voor het onderhoud..
• Ontsmet de verzorgingskussens bij de arts en verpleegkundige met PANOX 300 Dispovet of iets
gelijkaardigs.
Voor prioriteitenzittingen (niet van toepassing voor vaccinzittingen):
• Ontsmet de meetlat en weegschaal in de wachtzaal met PANOX 300 Dispovet of iets gelijkaardigs.
• Ontsmet het verzorgingskussen in de wachtzaal met PANOX 300 Dispovet of iets gelijkaardigs.
Tijdens de zitting:
• De vrijwilliger coördineert en zorgt voor een vlotte doorstroom.
• De vrijwilliger bewaakt dat er maximaal 1 begeleider per kind binnenkomt.
• De vrijwilliger heeft de opdracht om zieke kinderen en/of ouders naar huis te sturen.
• Kom niet aan je gezicht.
• Bewaar minimale afstand van 1,5 m.
• Reinig indien nodig tussenin ook de deurklinken.
Bij prioriteitenzittingen:
• Reinig de meetbak en weegschaal na elk gebruik met alcohol 70°, detergent of allesreiniger.
• Reinig omkleedkussen na elk gebruik met alcohol 70°, detergent of allesreiniger.
Bij vaccinatiezitting:
• Wegen en meten moet niet.
• De kinderen moeten ook niet omgekleed worden in de wachtzaal.
Na afloop van de zitting
• Ontsmet volgende zaken met PANOX 300 Dispovet of iets gelijkaardigs. :
• deurklinken, alle gebruikte oppervlakten: stoelen, bureau/tafel, vloer
• stethoscoop, lintmeter, alle onderzoekskussens (niet gehoortoestel)
• Ontsmet de notebooks met alcohol 70°.
• Verlucht de ruimtes met open ramen en/of deuren.
• Poetsen van het lokaal behoort niet tot je taak tenzij anders met je eigen organiserend bestuur
afgesproken.
• We bevelen aan het sanitair te behouden voor zorgverleners en vrijwilligers. Zo kan je beter de
hygiënemaatregelen hanteren.

Aarzel niet om bij vragen de verpleegkundige of arts aan te spreken.
Bedankt om jouw steentje bij te dragen!
#wijsamen #samentegencorona

