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DEEL 1 – ALGEMEEN
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AFSPRAKEN EN ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN
1. Algemene preventieve richtlijnen


GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND, NIET ALLES IS TE VATTEN IN STRIKTE REGELTJES



ONTSMET UW HANDEN MET HANDGEL BIJ AANKOMST EN VERTREK.
Aan elke medewerker, vrijwilliger en stagiair(e) werd een kleine flacon ontsmettende
handgel ter beschikking gesteld worden. Wanneer er nieuwe handgel nodig is, kan
dit aan het onthaal gevraagd worden.



WAS REGELMATIG JE HANDEN
Hoe? Mét zeep en voldoende lang! Volg de instructies aub die je op de affiches kan
terugvinden. Hoe je best je handen wast, zie je in dit filmpje of affiche handhygiëne.
Wanneer? Een paar keer per dag en zeker na gebruik van bv. openbaar vervoer, het
toilet, na het snuiten van de neus, na gebruik van gedeelde materialen, enzovoort.



GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN ZAKDOEKJE EN GOOI WEG IN EEN AFSLUITBARE
VUILNISBAK



HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
Hoest enkel in een papieren zakdoek of in de binnenkant van uw elleboog. Zie affiche
nies- en hoesthygiëne



HOU MINSTENS 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN
Kan dit niet, draag dan beiden een mondmasker. Vermijd handen geven en een kus
als begroeting.



DRAAG WAAR NODIG EEN MONDMASKER EN PROBEER JE GEZICHT ZO WEINIG
MOGELIJK AAN TE RAKEN MET JE HANDEN
Laat geen gebruikte mondmaskers rondslingeren.



TRAKTATIES
We vragen om de gebruikelijke traktatie bij verjaardagen, geboortes, … op te
schorten.



BEPERK JE FYSIEKE CONTACTEN. ELK FYSIEK CONTACT MET EEN EXTERN PERSOON MOET
GEREGISTREERD WORDEN.



BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

2. Hygiëne
2.1

Algemeen

Voor alle benodigdheden omtrent hygiëne en bescherming kun je u wenden tot het onthaal.
Gelieve eerst een e-mail met jullie vraag naar administratie@votjeugdhulp.be te sturen. Op
die manier kan alles klaargelegd worden.
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2.2

Hygiëne in leefgroepen

Het blijft van groot belang de ontsmettende maatregelen te blijven opvolgen.
-

-

De huishoudsters staan tijdens de weekdagen in voor de ontsmetting van
volgende oppervlaktes en/of contactpunten
o Lichtschakelaars
o Klinken van deuren en deurstijlen
o Keuken
 Contactpunten keukenkasten
 Contactpunten frigo
 Contactpunten microgolf
o Tafeloppervlakten
o Stoelen
o Trapleuning
o WC’s
o Lavabo’s
De begeleiders staan in voor de ontsmetting van volgende oppervlaktes en/of
contactpunten:
o Na elk gebruik van toetsenbord en muis
o Na elk gebruik telefoon
o In het weekend staan zij in voor de taken van de huishoudsters (zoals
hierboven opgesomd).

Huishoudsters kuisen leefgroepen 1keer/week grondig. Keukens moeten minimaal
2x/week gekuist worden. Ook WC’s moeten dagelijks gekuist worden.

3. Dienstwagens
4.1

Gebruik dienstwagen

De dienstwagens worden via de gebruikelijke weg gereserveerd. De medewerker gebruikt bij
voorkeur een dienstwagen.
Indien je met twee personen in de auto zit, wordt aangeraden om schuin achter elkaar te
zitten en een mondmasker te dragen.

4.2

Checklist ontsmetten van dienstwagen

Voor en na gebruik van een dienstwagen dien je volgende zaken te ontsmetten:






Stuur
Dashbord
Versnellingspook
Handrem
Klinken

Door de technische dienst wordt in elke dienstwagen een ontsmettingsproduct voorzien.
Indien je merkt dat het product bijna leeg is, gelieve rechtstreeks de technische dienst te
verwittigen om het product aan te vullen.
De technische dienst ontsmet alle dienstwagens 1x/week.
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GEBRUIK MONDMASKERS
In alle leefgroepen wordt ingezet op sensibilisering. Begeleiders geven vorming aan jongeren
en ouders om de mondmaskers op een correcte manier te gebruiken en te bewaren. Via dit
instructiefilmpje leer je alles wat je moet weten over mondmaskers. Zie ook affiche
mondmasker.

1. Gebruik van mondmaskers door personeel
Vanaf dinsdag 20/10/2020 tot en met maandag 23/11/2020 geldt er een algemene
mondmaskerplicht in de VOT.
Dit houdt in dat ALLE medewerkers en ALLE bezoekers (+12 –jarigen) continu een
mondmasker dragen. Enkel om te eten kan het mondmasker afgezet worden. Dit houdt
tevens in dat mensen die in een landschapsbureau werken hun mondmasker ophouden.
Enkel wanneer je alleen in een bureau of vergaderruimte zit, mag je dit afzetten. Indien er
iemand binnenkomt, dan zet je het terug op.
Voor het Vijverhuis worden transparante mondmaskers besteld, omdat voor de allerkleinsten
de mimiek van de begeleidsters zeer belangrijk is. In tussentijd kan een face shield gebruikt
worden.

2. Verdeling mondmaskers
Gebruik chirurgische mondmaskers:


We zorgen dat elke leefgroep een voorraad chirurgische mondmaskers heeft (30 stuks
per leefgroep voor de begeleiders). Indien deze voorraad op is, kunnen nieuwe
mondmaskers gevraagd worden bij het onthaal. Mail op voorhand het aantal en het
type mondmasker naar het onthaal. Zij leggen dit dan voor u klaar.



Mondmaskers voor jongeren in de leefgroep.



Mondmaskers ouders bureel contextteam.



Er wordt een pakket gelegd bij Marleen voor de CB’s en er staat een doos in het
kopielokaal voor de andere medewerkers.



De chirurgische mondmaskers worden na 8u gebruik weggegooid.

Gebruik herbruikbare mondmaskers:


Elke medewerker kreeg twee herbruikbare mondmaskers. De medewerkers wassen
hun eigen herbruikbare mondmaskers. Medewerkers die heel frequent en langdurig
mondmasker moeten dragen, kunnen een derde exemplaar aanvragen bij onthaal.



Voor ouders en jongeren blijven we werken met chirurgische mondmaskers.

3. Lokale verplichtingen
Zie Stad Ieper: https://www.ieper.be/stad-ieper-breidt-mondmaskerplicht-uit
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CORONAMAATREGELEN HOOFDGEBOUW
1. Toegang





Kom enkel naar het hoofdgebouw indien echt noodzakelijk.
Jongeren hebben geen toegang tot het hoofdgebouw. Uitzonderingen zijn de
jongeren die op therapie komen. Zij worden opgehaald door de psycholoog in de
leefgroepen en hebben enkel toegang tot de therapieruimte
Als een begeleider samen met de jongere naar het hoofdgebouw komt, wacht de
jongere buiten.
Extern bezoek wordt, indien mogelijk, vooraf aan het onthaal gemeld en moeten zich
registreren. Bezoekers kunnen enkel ontvangen worden op het gelijkvloers.

2. Indeling en gebruik ruimtes en aantal personen
Per ruimte is geafficheerd hoeveel mensen er mogen samen zitten. Er zullen ook maar het
juiste aantal stoelen aanwezig zijn of zullen de stoelen die niet mogen gebruikt worden
duidelijk zichtbaar zijn via gekleurd lint.
Als je in de VOT werkt, vragen we om zoveel mogelijk aan hetzelfde bureel te werken.
Spreekruimte 6 wordt permanent voor het contextteam ter beschikking gesteld. Tijdens
verlofperiode of afwezigheid van medewerkers mogen vrije bureaus ook gebruikt worden,
zodat iedereen zich maximaal kan verspreiden over de aanwezige ruimte. Het is belangrijk
om na het gebruik van een bureau alles te ontsmetten.
De lift wordt zo weinig mogelijk gebruikt. Indien je deze gebruikt, bedien je de lift met je
elleboog. Bij het gebruik van de traphal vragen we wat gezond verstand om het kruisen,
indien mogelijk, te beperken.
We vragen nog even extra aandacht voor volgende afspraak. De persoon die
verantwoordelijk is voor de vergadering MOET deze na gebruik volledig opruimen en de tafel
met het aanwezige product ontsmetten.
De ondersteunende diensten hoofdgebouw zullen dan ook zorgen dat elke dag de tafels en
stoelen worden gepoetst en zeker 1 maal in de week de grond
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VERGADEREN EN GEBRUIK DE GARVE, DANSZAAL, FITNESS EN
CONTEXTAPPARTEMENT

1. Algemene afspraken omtrent vergaderen
Enkel de vergaderingen van de leefgroepteams, contextteam en taskforce mogen nog
systematisch live doorgaan. Dit kan ofwel in De Garve, Iep of in de living van de leefgroep
doorgaan, mits het respecteren van de social distancing en de mondmaskerplicht. Het
deelnemen van medewerkers buiten het vast team wordt zoveel als mogelijk vermeden.
Alle andere vergaderingen gebeuren via microsoft TEAMS. Indien het soort vergadering, vb.
een brainstormoverleg, veel verschillende media en documenten die moeten gedeeld
worden, ervoor zorgen dat online vergaderen zeer moeilijk lukt, dan kan deze vergadering
uitzonderlijk fysiek doorgaan.
Indien de afstand kan bewaard worden, is het toegestaan om tijdens de vergadering even
het mondmasker af te zetten om iets te drinken.

1. De Garve
De Garve – deel scherm kan steeds als vergaderruimte gebruikt worden. De Garve – deel bar
kan enkel in de namiddag vanaf 14u als vergaderruimte gebruikt worden.
De Garve – deel bar als refter wordt behouden, maar er wordt gevraagd om in shifts te gaan
eten en op voldoende afstand van elkaar te gaan zitten. Er is een shift om 12:00 uur en één
om 12:30 uur. Hierbij is het belangrijk om je team in twee vaste groepen te verdelen. Indien er
via deze weg sprake is van een besmetting, dan treft dit hopelijk maar de helft van je team.
We vragen nog even extra aandacht om na gebruik van de Garve op te ruimen, de tafel af
te vegen en daarna met de aanwezige producten te ontsmetten.

2. De Iep
Na de herfstvakantie kan de grote eetzaal van de Iep gebruikt worden als extra
vergaderruimte. Aangezien er tijdig een vaste planning moet doorgegeven worden, kozen
we ervoor om een aantal teamvergaderingen structureel in de Iep te laten doorgaan. Op
die manier kunnen we de vergadercapaciteit verhogen.

3. De danszaal
De danszaal kan tevens als extra vergaderruimte of bezoekersruimte gebruikt worden.
Jongeren kunnen hier voorlopig geen gebruik meer van maken.

4. De fitness
Jongeren van eenzelfde leefgroep en in kleine groepjes kunnen gebruik maken van de
fitnessruimte. Reserveren kan dagelijks tussen 10 -12u en tussen 14u-16u in het Excel-bestand
onder de map algemeen – fitness_dansruimte. We vragen aan iedereen om de toestellen
voor en na gebruik te ontsmetten met de aanwezige producten.
Personeelsleden kunnen momenteel geen gebruik meer maken van de fitness.
10

5. Contextappartement
Het contextappartement wordt gebruikt als bezoekersruimte voor de Dreve en de voorziene
doeleinden en kan zoals gebruikelijk gereserveerd worden via de outlook-agenda.
Het contextappartement zal niet meer gebruikt worden als isolatieleefgroep. Indien een
jongere in isolatie moet, dan gebeurt dit in de leefgroep.
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DEEL 2 – CLIENTEN
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!! QUARANTAINE, ZELFISOLATIE EN TESTEN !!
1. Doel



Duidelijkheid scheppen omtrent de betekenis van hoogrisico en laagrisico contacten,
quarantaine, zelfisolatie en testen en de impact hiervan op onze cliënten.
Duidelijkheid scheppen wanneer een coronatest kan gevraagd worden en welke
stappen hiervoor gezet moeten worden.

2. Enkele definities


Onderscheid tussen laagrisico contacten en hoogrisico contacten (= nauwe
contacten) personen die bevestigd COVID-19 besmet zijn (nota Agentschap
Opgroeien d.d. 12/10/2020):
- Laagrisico contacten:
Contacten van minder dan 15 minuten binnen een afstand van anderhalve
meter in dezelfde kamer/gesloten omgeving met een COVID-19 patiënt en
een zorgverlener die in dezelfde ruimte als een COVID-19 patiënt is geweest
zonder het gebruik van adequate beschermende kleding, maar nooit binnen
een afstand van anderhalve meter.
- Hoogrisico contacten = nauwe contacten
 Een personen met een cumulatief contact van minstens 15 minuten
binnen een afstand van minder dan anderhalve meter vb. tijdens een
gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker door minstens
één van de partijen. Dit omvat huisgenoten, een hele afdeling in een
voorziening,….
 Een direct fysiek contact
 Een direct contact met excreties of lichaamsvloeistoffen
 Een persoon die door de “Coronalert”-app werd geïdentificeerd als
een nauw contact
 Een zorgverlener tijdens de zorg binnen een afstand van anderhalve
meter zonder persoonlijke beschermende materialen.
Personen die een nauw contact gehad hebben met een bevestigd geval, moeten in
quarantaine en hierbij wordt rekening houdend met de geldende maatregelen
omtrent het al dan niet testen.



Onderscheid tussen quarantaine en zelfisolatie (nota Agentschap Opgroeien d.d.
12/10/2020 en info-coronavirus.be: “aangepaste teststrategie” op 20/10/2020):
- Quarantaine
Wordt toegepast als je mogelijk besmet bent met het virus, maar zelf (nog)
geen symptomen hebt vb. na hoogrisico contact.
Tijdens de quarantaine moeten directe contacten met andere personen
vermeden worden, er moet een afstand van anderhalve meter
gerespecteerd worden en de woning/leefgroep verlaten is enkel toegestaan
voor essentiële verplaatsingen (vb. doktersbezoek, noodzakelijke aankopen
indien niemand anders hiervoor kan zorgen) en het respecteren van de
algemene basishygiënemaatregelen.
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Algemeen wordt het testen van individueel asymptomatische personen
opgeschort tot en met 15/11/2020. Hierbij gaat het om hoogrisico contacten
(buiten het beheer van clusters) en de personen die terugkeren uit rode zones
en die op basis van het zelfevaluatie-instrument tot op heden werden getest.
Vanaf 21/10/2020 geldt:
 De periode van quarantaine voor hoogrisico contacten die niet getest
worden, wordt vastgelegd op 10 dagen met aansluitend 4 dagen extra
waakzaamheid.
-

(Zelf)-isolatie
Wordt toegepast op het moment dat je daadwerkelijk symptomen krijgt die op
COVID-19 kunnen wijzen. In dat geval ga je in zelfisolatie en wordt de huisarts
gecontacteerd.
Vanaf 21/10/2020 geldt:
 Voor patiënten met positieve coronatest met symptomen, wordt de
isolatie opgeheven ten vroegste 7 dagen na aanvang van de
symptomen EN tot ten minste 3 dagen zonder koorts EN met
verbetering van de respiratoire symptomen.
 Voor personen met positieve coronatest die geen symptomen
hebben, begint de 7-daagse isolatie vanaf de datum van de
staalafname.

Algemeen werden in de leefgroepen scenario’s uitgewerkt omtrent wat er moet gebeuren
vanaf het moment dat een jongere positief test en effectief in zelfisolatie moet. Hierbij werd
rekening gehouden met verschillende pijlers, namelijk voorzien van de nodige faciliteiten,
zorg voor de jongere en zorg voor de medewerkers.
Zie ook stroomdiagram quarantaine, isolatie en testen en stroomdiagram hoogrisico contact
en testing jongeren

3. Toepassingsgebied


Kinderen en jongeren die hoogrisico contacten hadden en in quarantaine moeten



Kinderen en jongeren die symptomen van COVID-19 vertonen en in isolatie moeten.



Kinderen onder de 3 jaar worden nooit getest tenzij op advies van huisarts of
ziekenhuis

4. Procedure quarantaine
Wat

Wie

Hoe

SITUATIE 1:
Een jongere die in quarantaine moet (vb. omwille van hoogrisico contact op school/buiten
de leefgroep), wordt 10 dagen afgezonderd van de groep met aansluitend 4 dagen extra
waakzaamheid. Voor de rest van de leefgroep verandert er niets.
ENKEL VOOR SITUATIE 1: Jongere blijft gedurende de quarantaineperiode bij voorkeur in de
leefgroep. Indien voor de jongere het verlof naar huis valt tijdens de quarantainemaatregel,
wordt aan de ouders op voorhand gevraagd of zij het zien zitten om de jongere op verlof te
laten komen (met eventueel gevaar voor besmetting) en om de jongere het hele weekend
14

thuis te houden. De quarantainemaatregel wordt dus thuis verder gezet.
SITUATIE 2:
Een jongere van de leefgroep krijgt symptomen en vanuit de test blijkt dat deze besmet is
met COVID-19 (voor deze jongere moet de procedure besmetting, isolatie en testen
gevolgd worden), dan worden zijn of haar leefgroepsgenoten als hoogrisico contacten
beschouwd en gaat de volledige leefgroep in quarantaine. Hierbij dienen de maatregelen
gevolgd te worden zoals omschreven in bovenstaande definitie.
Hoe de afzondering precies vorm krijgt, is afhankelijk van de haalbaarheid in de leefgroep
en de uitgewerkte scenario’s. Het kan een samengaan zijn van kamermomenten en
begeleide momenten beneden of buiten. Let er op dat er geen contact is met andere
jongeren en ruimtes nadien ook ontsmet worden. Jongere gebruikt apart materiaal, zoals
eetgerei, handdoeken en dergelijke
Het aantal begeleiders die contact heeft met de vermoedelijke besmette jongeren wordt
beperkt. Begeleiding neemt de nodige voorzorgsmaatregelen wanneer contact is met de
jongere, zijnde het dragen van beschermingskledij, handschoenen en mondmasker. Indien
mogelijk wordt gebruik van sanitair gescheiden van sanitair voor de andere jongeren. Indien
dit niet mogelijk is, moet sanitair na gebruik telkens ontsmet worden.

5. Procedure besmetting, isolatie en testen
Wat

Wie

Hoe

De

INDIEN ÉÉN JONGERE IN DE LEEFGROEP BESMET IS MET COVID-19:
Jongere gaat in isolatie op de kamer of de ruimte (in de leefgroep) voorzien voor de
verzorging van besmette kinderen/jongeren (zie scenario’s in bijlage). Er wordt contact
opgenomen met de huisarts en stappen gezet om de jongere te laten testen.





Bij kinderen en jongeren die koorts hebben, mag enkel dafalgan = paracetamol =
perdolan gebruikt worden. Andere producten mogen enkel toegediend worden als
de huisarts dit voorschrijft. En volg de symptomen van de jongere goed op.
Indien de symptomen verergeren (vb. ademhalingsproblemen, zeer hoge koorts,…),
aarzel niet en contacteer de huisarts.
Als je de jongere toch (rechtstreeks) naar de spoedgevallendienst brengt, omwille
van ernstige symptomen, breng hen dan telefonisch op de hoogte van je komst.
Breng je direct leidinggevende, de verantwoordelijke HDO of JEZ11 op de hoogte
van de besmetting in de leefgroep.
Verwittig de directeur en de interne preventieadviseur.



Tijdens de isolatieperiode is het belangrijk dat er GEEN contact is met andere
jongeren en dat de ruimtes waar de besmette jongere kwam nadien steeds ontsmet
wordt.



Begeleiding neemt de nodige voorzorgsmaatregelen wanneer contact is met de
jongere, zijnde het dragen van beschermingskledij, schoenovertrekken,
handschoenen, mondmasker en face shield. Goed handen wassen voor en na elk
contact met de besmette jongere. Het aantal begeleiders die de jongere verzorgt,
wordt zoveel mogelijk beperkt.
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Na de dienst doucht de begeleider die instond voor de verzorging van de besmette
jongere zich om zo de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Na het
douchen is de begeleider zelf verantwoordelijk voor het reinigen en ontsmetten van
zijn douche.


Besmette jongere draagt ook mondmasker bij contact met begeleider die hem
verzorgt. Hij wast steeds zijn handen met water en zeep voor en na het dragen van
zijn mondmasker.



Indien mogelijk wordt gebruik van sanitair gescheiden van sanitair voor de andere
jongeren. Indien dit niet mogelijk is, moet sanitair na gebruik telkens ontsmet worden.
Voor meer informatie omtrent bezoeken en verloven verwijzen we naar de volgende
bladzijde.
De plaats waar de jongere uitziekt, wordt voldoende verlucht.



TE ZETTEN STAPPEN BIJ TESTEN:


Neem contact op met Dr. Begeleider
Geeraert
met
vraag
naar dienst
doorverwijzing voor coronatest.

op Telefonisch: 057 20 97 50

Dr. Geeraert dient een elektronische aanvraag in en bezorgt deze ook per mail aan de
leefgroep. Hij laat weten wanneer de test kan doorgaan.
Afdrukken aanvraagformulier en Begeleider
meenemen
naar
dienst dienst
staalname

op

Staalname



Staalname gaat door in de Briekestraat 10 (huis naast de hoofdingang van het Jan
Yperman Ziekenhuis).
De staalname kan dagelijks tussen 9u en 19u. Ook in het weekend.

! Neem ook bij vervoer naar de staalname de nodige voorzorgen. Hou afstand en draag
een mondmasker.
! Indien de verplaatsing voor staalname een groot risico inhoudt op fugue, neem contact
op met de verantwoordelijke om samen een oplossing te zoeken.
! Indien de jongere weigert om zich te laten testen, volgen we het advies van dr. Geeraert
en blijft de jongere minimum 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3
dagen zonder koorts EN met verbetering van de respiratoire symptomen op de
kamer/voorziene ruimte (in de leefgroep).

Opvolgen doktersadvies na staalname.

BIJ OUTBREAK IN DE LEEFGROEP:
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We spreken van outbreak als er in de leefgroep sprake is van een tweede vastgestelde
besmetting van COVID-19 in een tijdspanne van twee weken.







Breng de direct leidinggevende, verantwoordelijke HDO of JEZ11 op de hoogte van
de besmetting.
Het outbreakteam bestaande uit de directeur, interne preventieadviseur,
verantwoordelijke van de deelorganisatie en de hoofdbegeleider komt samen.
Indien er ook personeelsleden besmet zijn, dan wordt de IDEWE-arts en de
verantwoordelijke personeel betrokken. Zijn het enkel jongeren, dan wordt de
huisarts van de VOT ingeschakeld.
Het outbreakteam volgt de situatie van nabij op, bepalen de te zetten stappen en
verzorgen de communicatie naar alle betrokkenen.
De directeur of bij afwezigheid lid van het outbreakteam brengt het team
infectiebestrijding en vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid op de
hoogte (Dr. Valeska Laisnez, 050/24 79 15 of valeska.laisnez@vlaanderen.be ).
De directeur of bij afwezigheid lid van het outbreakteam brengt het Agentschap
Opgroeien op de hoogte (voorzieningenbeleid@opgroeien.be met de melding
wanneer en hoeveel minderjaringen en personeel besmet zijn)
De procedure besmetting, quarantaine en isolatie worden gevolgd.
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ALGEMENE
INVLOED

AFSPRAKEN

HIERVAN

OP

BIJ

CORONABESMETTING

VERLOVEN

EN

BEZOEKEN

EN
VAN

JONGEREN
Situering:
Het Agentschap Opgroeien gaf de opdracht om scenario’s uit te werken voor het geval er
een outbreak van corona is in de regio en/of in de instelling zelf en wat het effect daarop is
van het al dan niet laten doorgaan van bezoeken en verloven.
Momenteel bevindt de VOT zich in:

SITUATIE 1
Algemene noot vooraf:




Bezoeken: contacten van personen uit de context in de voorziening
Verloven: jongeren gaan op verlof naar de context
Algemeen worden de ouders of betrokken opvoedingsfiguren door de context- of
woonbegeleider geïnformeerd over de geldende afspraken in de VOT en in de
bredere maatschappij.

Zie ook stroomdiagram bezoek en verlofregelingen

Situatie 0: er is geen sprake van besmetting, er is
een vaccin
De bezoeken/verloven verlopen zoals gepland.

Situatie 1: er zijn in de voorziening geen
besmettingen vastgesteld en ook in arrondissement
Ieper is er geen outbreak
Alle bezoeken/verloven blijven doorgaan volgens afspraken coronaboek (cfr. afspraken en
checklists rond bezoekregeling ouders en checklist verlofregeling)



Verhoogde waakzaamheid voor hygiënische maatregelen (afstandsregel,
mondmasker bij +12-jarigen, handhygiëne, koorts- en symptoomvrij) tijdens bezoeken
van de context in de organisatie en verloven van jongeren in de context
Bezoeken gaan zoveel als mogelijk door in de buitenlucht of bezoekersruimte (voor
de Dreve kunnen de bezoeken doorgaan in het contextappartement) van de
leefgroep
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Situatie 2 en 3: er is een regionale of vele lokale
outbreak(s)
Bezoeken: alle bezoeken blijven doorgaan volgens afspraken coronaboek (cfr. afspraken en
checklists rond bezoekregeling ouders en checklist verlofregeling)
Verloven: de zorgcoördinator maakt, in overleg met de context- of woonbegeleider, een
inschatting of het verlof al dan niet kan doorgaan en dit op basis van de absolute cijfers van
Sciensano. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de lokale besturen om de situatie
beter te kunnen inschatten.




Voorwaarden: er is niemand van de context besmet en de hygiënische maatregelen
worden gevolgd.
Indien de jongere behoort tot de risicogroep maakt de zorgcoördinator een extra
afweging of het verlof al dan niet kan doorgaan.
Indien er een contextfiguur behoort tot een risicogroep, geeft de contextbegeleider
een negatief advies voor verlof maar de uiteindelijke beslissing tot het door laten
gaan van het verlof ligt bij de context.

Situatie 4:
a) Er is een vastgestelde besmetting van 1 of meerdere
jongere(n)/personeelslid in één leefgroep
Er wordt nagegaan met wie de jongere/personeelslid contact heeft gehad sinds 2 dagen
vóór de start van de eerste symptomen. Zie coronaboek: procedure interne
contactopsporing.
In samenspraak met IDEWE of de huisarts van de VOT wordt een inschatting gemaakt van
het risico (hoog- of laag risicocontact) en worden er verdere stappen gezet.
Vanaf het moment dat er twee of meer bevestigde besmettingen zijn, komt
outbreakteam samen en volgt deze de situatie op. Het outbreakteam bestaat uit
directeur, interne preventieadviseur, verantwoordelijke van de deelorganisatie en
hoofdbegeleider. Indien het personeelsleden betreft dan wordt de IDEWE-arts
verantwoordelijke personeel betrokken. Bij een jongere wordt de huisarts ingeschakeld.

het
de
de
en



Indien getest wordt, gaat de leefgroep in afwachting van resultaten preventief in
quarantaine omwille van hoog risicocontacten. Bezoeken en verloven gaan
gedurende die periode niet door.



Indien niet getest wordt, gaat de leefgroep 10 dagen in quarantaine met aansluitend
4 dagen extra waakzaamheid. De met COVID-19 besmette medewerker gaat thuis in
isolatie, de jongere op zijn kamer of de voorziene ruimte in de leefgroep (zie
procedure quarantaine en scenario’s per leefgroep).
De medewerkers die in nauw contact kwamen met een collega of minderjarige die
bevestigd COVID-19 besmet is, geldt, gezien jeugdhulp een essentiële sector is, dat ze
uitzonderlijk mogen blijven werken indien dit noodzakelijk is om de continuïteit van de
dienst te waarborgen.

Indien meerdere jongeren/personeelsleden positief testen: zie situatie 5.
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Bezoeken: gedurende de hele quarantaineperiode gaan bezoeken aan die leefgroep niet
door.
Verloven: verloven van jongeren van die leefgroep worden opgeschort.

b) Er is een vastgestelde besmetting in de context (ouders,
broers, zussen, vriend, onthaalgezin) van 1 of meerdere
jongere(n)
BESMETTING GEKEND VOOR VERLOF
Bezoeken en verloven van een niet besmette jongere(n) naar een context waarin er één of
meerdere gezinsleden besmet zijn met COVID-19 gaan NIET door tot er een medische
goedkeuring is van de behandelende huisarts.
BESMETTING GEKEND NA VERLOF
Indien de jongere tijdens een verlofperiode in de context een hoogrisico contact had met
één of meerdere besmette personen, dan gaat de jongere preventief in quarantaine.
Indien voor de jongere het verlof naar dezelfde context valt tijdens de
quarantainemaatregel, wordt aan de ouders op voorhand gevraagd of zij het zien zitten om
de jongere op verlof te laten komen (met eventueel gevaar voor besmetting) en om de
jongere het hele weekend thuis te houden. De quarantainemaatregel wordt dus thuis verder
gezet.

c) Er is een vastgestelde besmetting van een medewerker
werkzaam in het directiegebouw of in verschillende
leefgroepen
Er wordt nagegaan in hoeverre er gedurende de afgelopen 5 dagen al dan niet een veilig
contact is geweest met één van de leefgroepen/jongeren/ouders en met welke intensiteit.
Zie coronaboek: procedure interne contactopsporing.
In samenspraak met IDEWE wordt een inschatting gemaakt van het risico (hoog- of laag
risicocontact) en op basis van de beslissing worden verdere stappen gezet.


Indien er getest wordt, dan gaan alle geteste personen in afwachting van de
resultaten in quarantaine. Gedurende die periode gaan er geen bezoeken of
verloven door bij jongeren die getest zijn.

Indien besmetting bij die ene persoon blijft, gaat medewerker thuis in isolatie.
Indien meerdere jongeren/personeelsleden positief testen: zie situatie 5.


Indien er niet getest wordt, dan gaan alle hoogrisico contacten in quarantaine.

Bezoeken: gaan prioritair door in de buitenlucht of indien nodig in de bezoekersruimte van de
leefgroep.
Verloven: gaan tijdens de quarantaineperiode niet door.
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Situatie 5: er zijn meerdere besmettingen van
jongeren/personeelsleden
over
verschillende
leefgroepen
De VOT gaat in quarantaine en het outbreakteam volgt de situatie op en verzorgt de
communicatie.
De besmette jongeren en personeelsleden gaan in isolatie.
Alle bezoeken en verloven worden opgeschort.
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN ROND BEZOEKREGELING VAN
OUDER(S)
In wat volgt worden de praktische afspraken rond de gewone bezoekregeling
weergegeven. In overleg met de zorgcoördinator worden afspraken gemaakt rond wie op
bezoek kan komen, duur en frequentie van het bezoek.

1. Plaats
We blijven aanraden om bezoeken buiten te laten doorgaan. Indien dit niet mogelijk is, dan
wordt de bezoekersruimte van de leefgroep gebruikt. Context wordt niet toegelaten in de
leefruimte en kamer van het kind.
Indien context pedagogische taken wil opnemen tijdens een bezoek, dan moet dit dus ook
in de bezoekersruimte gebeuren. Is dit niet haalbaar, dan kan er uitgeweken worden naar
het contextappartement. Gelieve deze bezoeken vast te leggen in de outlook-agenda van
het contextappartement.
Uitzonderingen:
Voor de Dreve kan het bezoek doorgaan in het contextappartement, aangezien de
jongeren niemand op hun eigen kamer mogen ontvangen.
Het contextappartement kan ook gebruikt worden voor overnachting met context. Dit wordt
ingepland in overleg met de zorgcoördinator.
In Onder boane gaat het bezoek bij slecht weer door in de gespreksruimte in de garage.

2. Wie
Indien de Nationale Veiligheidsraad of het Overlegcomité beperkingen oplegt van het
maximale aantal nauwe contacten, worden leefgroepsgenoten, begeleiders en belangrijke
contextfiguren gezien als personen in de persoonlijke bubbel. Op deze manier kunnen de
kinderen en jongeren in een leefgroep naast deze personen ook nog andere personen, die
voor hen van belang zijn, zien (nota Agentschap Opgroeien, d.d. 12/10/2020).

3. Voorwaarden







Bezoeker en jongere heeft gedurende 14 dagen geen symptomen
Temperatuur wordt gemeten aan begin van bezoek. Indien de temperatuur bij de
ouders meer dan 37,3 °C is of de jongere symptomen heeft die wijzen op een COVID19 besmetting, kan het bezoek niet doorgaan.
Bij onbegeleid bezoek dragen begeleiders en bezoeker dragen bij het binnenlaten
van het bezoek een mondmasker. Tijdens het eigenlijke bezoek is dit niet nodig.
Bezoekers wassen de handen voor en na het bezoek.
Bezoekersregister wordt ingevuld
Er wordt geen eten of drank voorzien.

4. Begeleid bezoek
Bezoek gaat steeds door onder begeleiding van een contextbegeleider.
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Contextbegeleider geeft bij aankomst de enveloppe met mondmasker aan de ouder(s),
overloopt checklist en ziet toe of maatregelen worden gerespecteerd. Tijdens het bezoek
wordt een mondmasker gedragen.
Indien het bezoek binnen doorgaat, is de contextbegeleider verantwoordelijk om het lokaal
na het bezoek te ontsmetten volgens richtlijnen. Ruimte wordt ook verlucht.
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CHECKLIST LEEFGROEPSBEGELEIDERS BIJ BEGELEIDE BEZOEKEN


De jongere heeft geen symptomen die in de richting gaan van een COVID-19
besmetting.



Voor het bezoek wast de jongere de handen.



De +12-jarige doet zijn mondmasker aan.



Er wordt gekeken voor iets van speelgoed (bij slecht weer) (wordt ontsmet door de
CB na het bezoek).



Na het bezoek wast de jongere de handen.
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CHECKLIST

LEEFGROEPSBEGELEIDERS

BIJ

ONBEGELEIDE

BEZOEKEN


De jongere heeft geen symptomen die in de richting gaan van een COVID-19
besmetting.



Voor het bezoek wast de jongere de handen.



Er wordt gekeken voor iets van speelgoed (bij slecht weer) (wordt ontsmet door de
begeleider na het bezoek).



Bij aankomst draagt de ouder(s) een mondmasker aan. Dit mag worden afgedaan
op moment dat de begeleider de bezoekersruimte verlaat.



Ouder is reeds 14 dagen symptoomvrij (geen koorts, niet hoesten, geen keelpijn)



Temperatuur wordt gemeten. Ouder heeft op dit moment geen koorts.



Bezoekersregister wordt ingevuld



Voor het bezoek wast de ouder de handen.



Er wordt niet gegeten of gedronken.



Bij einde bezoek wast de ouder en de jongere de handen .



De begeleider ontsmet de bezoekersruimte.



De begeleider zorgt ervoor dat de bezoekersruimte wordt verlucht.
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CHECKLIST CONTEXTBEGELEIDER BEGELEIDE BEZOEKEN


Bij aankomst geeft de CB de enveloppe met mondmasker aan de ouder(s). Ouder(s)
doet mondmasker op correcte manier aan.



Ouder is reeds 14 dagen symptoomvrij (geen koorts, niet hoesten, geen keelpijn).



Temperatuur wordt gemeten. Ouder heeft op dit moment geen koorts.



Bezoekersregister wordt ingevuld.



Voor het bezoek wast de ouder de handen.



De jongere boven de 12 jaar draagt een mondmasker.



Er wordt niet gegeten of gedronken.



Het mondmasker wordt afgedaan en in enveloppe gestopt.



De ouder en de jongere wast de handen.
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CHECKLIST VERLOFREGELING CORONA
Voor Contextbegeleiders
BIJ START EN TIJDENS VERLOF


De context en de jongeren mogen 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen
symptomen hebben die in de richting van een COVID-19 besmetting gaan.



Contextfiguren gaan niet binnen in de leefgroep bij het ophalen en terugbrengen
van hun kind en dragen een mondmasker. Ook begeleiders dragen hun mondmasker
bij contact met contextfiguren.



De context wordt voor de start van elk bezoek opgebeld om eventuele symptomen
te bevragen.



Het huisbezoek wordt samen met de contextbegeleider voorbereid.



Tijdens het verblijf van de jongere in de thuiscontext mag men contact hebben met
familie en vrienden. Hierbij worden de opgelegde maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad omtrent de grootte van de bubbel gerespecteerd.



Er wordt gevraagd of de contextfiguren de ruimtes in huis goed willen poetsen en
verluchten. Ook wordt gevraagd om in een goede handhygiëne te voorzien.



In huis gebruikt de jongere zoveel mogelijk zijn eigen gerief, zoals zijn eigen handdoek.
Verder wordt ook geen gerief gedeeld, zoals uit dezelfde fles drinken of dezelfde vork
gebruiken

Indien jongere ziek valt tijdens verlof:


De ouders bellen de huisarts en volgen zijn advies op. Ze brengen ook de leefgroep
op de hoogte. De leefgroep maakt in samenspraak met de ouders een afspraak voor
testafname. Afhankelijk van de situatie thuis, wordt bekeken waar het kind deze
isolatieperiode kan doorbrengen, in de context of in de leefgroep.
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CONTACT JONGERE MET EXTERNE PERSONEN
De gegevens van de persoon waarmee afgesproken wordt, worden geregistreerd in het
bezoekersregister.
De persoon komt niet binnen in de leefgroep. Het contact is niet begeleid.



Voor -12-jarigen gaat het contact door op het domein. Tenzij dit contact plaats vindt
onder begeleiding van contextfiguren, dan mag dit ook buiten het domein.
Voor + 12-jarigen kan het contact doorgaan in de omgeving buiten het domein.

Sinds 19/10/2020 bevindt de COVID-19 barometer zich op alarmniveau 4 (zeer grote
alertheid). Dit betekent op vlak van sociale contacten (info-coronavirus.be “COVID-19
alarmniveau 4 gaat in”):
1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon.
 Voor jongeren uit de VOT is dit dus 1 persoon naast de leefgroep en naast de
ouders.
2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 We opteren er NIET voor om voor elke jongere nog eens 4 contacten te laten
op bezoek komen in de leefgroepen. We willen het risico zoveel mogelijk
buiten de VOT houden.
 Op bezoek gaan bij 4 dezelfde vrienden per twee weken kan wel.
3. Samenscholingen op openbaar domein
 Elke leefgroep ontving attest om voor te leggen indien ze zich met meer dan 4
personen, onder begeleiding, buiten het domein van de VOT begeven.
4. Horeca, maar ook cultuur- en evenementsector worden voor een periode gesloten.
5. Nachtwinkels sluiten om 22u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
6. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve
voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische
redenen.
 Belangrijk dat jongeren hiervan op de hoogte worden gebracht.
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AFSPRAKEN ROND BEGELEIDING VAN CLIËNTEN
1. Algemeen
We gaan over tot een verhoogd controleren op de aanwezigheid van COVID-19 in onze
voorziening.




Systematisch wordt iedere dag van iedere jongere de temperatuur opgemeten en
geregistreerd
Het is niet nodig om de temperatuur van externen op te nemen, gezien die kort in de
leefgroep komen en de social distancing aanhouden en een mondmasker
ophebben.
Bij last-minute afspraken wordt geregistreerd met wie de jongere in contact is
gekomen. Dit om contact-tracing mogelijk te maken bij eventuele besmetting.

Indien het team of jongeren nood hebben aan bijkomende uitleg, dan vooral rond het
waarom en hoe, kan de vraag gesteld worden dat een lid van de taskforce ter plaatse komt
voor een extra woordje uitleg.

2. Individuele begeleiding van cliënten
1.1

Individuele begeleiding van jongeren in de leefgroep
en in ‘onder boane’

IB–momenten kunnen blijven doorgaan. Ook kunnen de jongeren individueel om
boodschappen gaan.

1.2

Ambulante, mobiele en CBAW-begeleidingen

Zie ook stroomdiagram contextbegeleiding

1.2.1 Gesprekken met cliënten
Het Agentschap Opgroeien adviseert sterk om enkel nog via beeldbellen ambulant en
mobiel te begeleiden. De taskforce stelt vast dat dit niet voor alle gezinnen haalbaar is.
Hierdoor volgende richtlijn:






De context- of woonbegeleider maakt per dossier een inschatting van wat haalbaar
is.
We geven de voorkeur om de gesprekken zoveel mogelijk buitenshuis te laten
doorgaan.
Indien dit niet mogelijk is, dan organiseren we contextcontacten in een spreek/vergaderruimte van de VOT. Zo hebben we de veiligheidsmaatregelen onder
controle.
Lukt het voor de contexten niet om naar de VOT te komen, dan proberen we een
contextgesprek op een dienst in de buurt te organiseren vb. buurthuis, sociaal huis, …
Na uitputting van alle mogelijkheden en bij noodzaak om een gesprek face to face
te laten plaatsvinden, wordt het gesprek in de context van het gezin georganiseerd.
Tijdens het gesprek moet indien mogelijk de social distancing gerespecteerd worden
en draagt iedereen boven de 12 jaar een mondmasker. Er worden ook face shields
voorzien, zodat dit in combinatie met mondmasker voor extra veiligheid kan zorgen.
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1.2.2 Huisbezoeken en quarantaine
De continuïteit van de dienstverlening wordt door het Agentschap Opgroeien als primordiaal
gezien…zelfs in bepaalde gevallen tegen en boven de richtlijnen van de Federale
Veiligheidsraad.


Wat als één of meerdere gezinsleden uit een contextdossier in quarantaine moeten?
 Geen huisbezoek in het huis (gezien je bij quarantaine geen bezoek mag
ontvangen)
 Voor de personen uit het gezin die niet in quarantaine zijn:
 In eerste instantie pogen gesprek te plannen op de dienst of elders
buiten het huis
 Indien niet mogelijk: telefonische begeleiding of beeldbellen


Voor de personen die in quarantaine zijn: telefonische begeleiding of
beeldbellen



Wat als het hele gezin in quarantaine is?
 Telefonische begeleiding of beeldbellen



Wat als de vaste contextbegeleidster van het gezin in quarantaine moet vanuit
contacttracing?
 De begeleiding van het gezin blijft doorlopen door de vaste
contextbegeleider onder de vorm van beeldbellen.
 In hoogdringende situaties wordt het gezin opgevolgd door een collega.

1.3

Externe contacten met andere diensten

Deelnemen aan onderzoek, zoals medisch onderzoek door K&G,… kunnen blijven doorgaan.
Externe overleggen met hulpverlenende diensten gebeuren zoveel mogelijk via TEAMS.

SCHOOL, DAGBESTEDING, VRIJE TIJD EN KAMPEN
1. School
1.1 Algemeen
Basis en secundair onderwijs schakelen naar:

FASE ORANJE
Dit betekent dat alle leerlingen voltijds blijven naar school gaan en de
veiligheidsmaatregelen worden aangescherpt. De scholen moeten uiterlijk tegen de
herfstvakantie overschakelen naar deze fase oranje.
Welke impact deze omschakeling zal hebben op het schoollopen van onze kinderen en
jongeren zullen we via de communicatie van de scholen moeten vernemen. Gelieve dit
actief op te volgen en ervoor te zorgen dat iedereen hier tijdig van op de hoogte is.
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Alle ouders of opvoedingsfiguren die hun kinderen brengen of afhalen, zowel in het
middelbaar als het lager onderwijs, moeten een mondmasker dragen als ze zich op het
schooldomein bevinden.
Nog
met
vragen
over
het
onderwijs?
Check
even
deze
site
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-basis-en-secundair-onderwijs-naar-faseoranje-met-verfijningen
Schoolvervoer


De -12 jarigen worden met de minibussen naar de school gebracht. Zowel de
chauffeur als de busbegeleider dragen gedurende de hele rit een mondmasker.

1.2 School en quarantaine
We worden geconfronteerd met de sluiting van klassen en het in quarantaine plaatsen van
de leerlingen thuis. Vermoedelijk gaan we hier nog wel meer mee geconfronteerd worden.
We volgen de richtlijnen dat het CLB uitvaardigt, maar gaan dit intern dossiergebonden
bekijken:


De jongere volbrengt zijn quarantaine in de leefgroep:
- Er wordt voor de jongeren een DUIDELIJKE ACTIVITEITENPLANNING opgesteld
(wanneer moet hij online les volgen, wanneer zijn zijn vrije momenten,…)
- Is de jongere voldoende matuur om in de leefgroep te verblijven onder
toezicht van de huishoudsters. Kan dit niet => alternatieven bekijken (CB,ZC,…
in de leefgroep?)
- De jongere kan zich verplaatsen in de leefgroep en de eigen tuin (sterk
aangewezen dat de jongere afstand houdt van anderen en mondmasker
draagt).
- Jongere kan NIET mee op uitstap.

2. Dagbesteding
Jongeren mogen een weekend- of vakantiejob doen, mits het respecteren en volgen van
alle opgelegde maatregelen door hun werkgever.

3. Vrije tijd en uitstappen
Elke leefgroep kan vrij buiten spelen in zijn eigen tuin. De buitenactiviteiten van
kinderen/jongeren van dezelfde leefgroep op of in de buurt van het domein gebeuren
onder begeleiding. Alle leefgroepen ontvingen een attest om te verklaren waarom jullie zich
met meer dan vier personen op openbaar domein begeven. Neem dit attest altijd mee op
uitstap!
Leefgroepsoverstijgende activiteiten worden voor alle kinderen en jongeren buiten
georganiseerd, waarbij de afstand van 1,5 m wordt gerespecteerd. De +12 – jarigen dragen
een mondmasker tijdens de activiteiten.
Jongeren mogen alleen op boodschappen gaan. Bij vertrek en terugkeer worden de
handen gewassen en ontsmet.
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4. Weekend en kampen
Kinderen en jongeren mogen deelnemen aan externe kampen. Zij dienen hierbij de
richtlijnen te volgen die de organisatie oplegt.
Groepskampen van de leefgroepen kunnen doorgaan, mits het volgen van het ‘protocol
kampen’ opgelegd door de overheid. Dit protocol kan je raadplegen op
https://ambrassade.be/nl
Vermoeden van besmetting op kamp


contacteer een lokale huisarts – zorg dat je al zijn of haar telefoonnummer hebt
opgezocht



isoleer de jongere of personeelslid onmiddellijk



volg de instructies van de huisarts



van zodra er een bevestigde (via een test) coronabesmetting is wordt het kamp
afgebroken en teruggekeerd naar de voorziening om de maatregelen zoals
beschreven in het coronaboek op te volgen.

5. Communiefeesten
Dit betreft feestjes die niet door de ouders georganiseerd kunnen worden en daarom door
de leefgroep georganiseerd worden. Deze feestjes gaan niet door in de leefgroep. Er moet
uitgekeken worden naar alternatieven. (bv. Samen met de ouders naar Bellewaerde).
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DEEL 3: Personeel
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RICHTLIJNEN VOOR PERSONEEL I.V.M. HET CORONAVIRUS
(COVID-19)
2. Bereikbaarheid


Tijdens de weekdagen zullen er dagelijks pedagogische medewerkers aanwezig zijn
in het directiegebouw. Bij vragen, ondersteuning, problemen en dergelijke kun je hen
contacteren.



Kjell zal ook vaak aanwezig zijn in het directiegebouw om IT-ondersteuning te bieden.
Hij wordt ook ingeschakeld als back-up.



Het onthaal blijft dagelijks bemand Afhankelijk van de maatregelen kan met
afwijkende openingsuren gewerkt worden. Indien dit zo is, wordt dit gecommuniceerd
door de medewerkers van het onthaal.

3. Risicogroepen


Wie:
o

o
o
o
o
o

Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst
vertegenwoordigd bij de personen gehospitaliseerd met ernstige COVIDinfectie)
Volwassenen met ernstige obesitas
Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of
hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
Volwassenen
met
ernstige
chronische
harten
vaat-,
long-of
nieraandoeningen
Volwassenen met gedaalde immuniteiten/of kanker (onder behandeling)
NB: Zwangere vrouwen vallen nietin deze risicogroep



Hier wordt best geval per geval met de behandelend specialist en/of de huisarts
bekeken of er bijkomende maatregelen genomen dienen te worden, want niet elke
onderliggende ziekte brengt evenveel risico met zich mee, veel hangt af van de
mate waarin deze ziekte onder controle is, het stadium, welke medicatie de persoon
neemt enz…



Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven
mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor
hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige
afstand, gebruik van handhygiëne en masker waar nodig). Van zodra iemand van
het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd worden die zal
beslissen over eventuele quarantaine. Is dit effectief het geval dan dient men in de
mate van het mogelijke te telewerken en wanneer dit niet mogelijk is, zal er
werkloosheid wegens overmacht aangevraagd moeten worden. Verwittig in ieder
geval zo snel mogelijk de personeelsdienst en bezorg hen onmiddellijk het
quarantaineattest.
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4. Inzet medewerkers
1.

Algemeen



Alle medewerkers kunnen andere taken dan wat in hun functieprofiel omschreven
staat toebedeeld krijgen. Het gaat hier dan voornamelijk om het bieden van
ondersteuning in de leefgroepen indien hier noodzaak toe zou zijn. Hierbij kan de
vraag gesteld worden om tevens buiten de uren van jullie gebruikelijk uurrooster te
werken, zoals in het weekend, ’s avonds of overnachten.



Binnen onze organisatie heeft het merendeel van onze werknemers werk genoeg of is
dit realiseerbaar mits de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. Voor bepaalde
functies kan bij bepaalde maatregelen het werkproces toch enigszins verstoord
worden en niet meer te vergelijken met normale activiteit. Heb je het gevoel dat je
(binnenkort) niet genoeg werk meer zal hebben, spreek dan je leidinggevende aan.
Taken kunnen eventueel herverdeeld worden, over de verschillende diensten heen.
Misschien zie jij voor jouw situatie nog andere opties om collega’s te ondersteunen of
ondersteund te worden? Bespreek deze zeker! We moeten er nu, meer dan ooit,
samen voor gaan! Indien er onvoldoende werk is en er is geen alternatief werk
voorhanden en/of er zijn ook geen andere opties (zoals bvb. opnemen van
recupuren of verlof) mogelijk, dan kan jouw leidinggevende controleren bij de
personeelsdienst of er momenteel nog andere alternatieven mogelijk zijn.

2.

Medewerkers administratie

De medewerkers administratie kunnen ingezet worden om te ondersteunen bij het nemen
van extra hygiënische maatregelen in het hoofdgebouw.

3.

Begeleiders

Begeleiders kunnen ingezet worden om ondersteuning te bieden in de leefgroepen indien dit
nodig zou blijken (bvb. bij het sluiten van de scholen):




De hoofdbegeleiders maken de uurroosters op in overleg met de begeleiders en
ondersteuners. Bij vragen of onduidelijkheden, richt je je best tot de hoofdbegeleider
van de leefgroep waaraan je bent vastgeklikt.
Hoofdbegeleiders signaleren tijdig wanneer men medewerkers te veel of te weinig
heeft. Dit melden ze aan hun verantwoordelijke. De verantwoordelijken blijven steeds
het aanspreekpunt bij inzet van medewerkers in de leefgroep.
Contextbegeleiders kunnen ook ingezet worden voor het begeleiden van
ouderbezoeken.

4.

Taskforce

De interne preventieadviseur is de voorzitter van de taskforce. De andere deelnemers van de
taskforce zijn de directeur, verantwoordelijken van verschillende deelorganisaties,
verantwoordelijke personeel, hoofdbegeleider(s), zorgcoördinator(-en), kwaliteitscoördinator,
afgevaardigde van de werknemersdelegatie, hoofd technische dienst en afgevaardigde
van de huishoudsters. Zij nemen een coördinerende functie op zich en stemmen de
maatregelen af op de VOT.
Een aantal deelnemers van de taskforce behoren tot het outbreakteam, zoals vermeld in de
procedure besmetting, isolatie en testen.
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5.

Personeelsdienst en financiële dienst

Personeelsdienst en financiële dienst blijven eigen takenpakket uitvoeren en zijn vrijgesteld
van het bieden van ondersteuning in de leefgroepen.

6.

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in de leefgroepen. Ook zij dragen een
mondmasker.

5. Telewerk
1.

Algemeen



Telewerk blijft de norm voor wie dit mogelijk is, maar om de voeling met de
organisatie niet te verliezen, vragen we om minimum 1 keer per week fysiek
aanwezig te zijn in VOT zelf mits het in acht nemen van de gekende
voorzorgsmaatregelen.



Belangrijk is wel om hierover goede afspraken te maken, zodat iedereen voldoende
gespreid komt werken en de social distancing in acht kan nemen. Kleinere teams
(administratie, zorgcoördinatoren) mogen dit onder elkaar afspreken, voor het
grotere contextteam wordt in samenspraak met de leidinggevende een planning
opgesteld.



Werk je normaalgezien niet van thuis uit of ben je nog maar recent in dienst,
bespreek dan eerst met je direct leidinggevende - of telewerk mogelijk is. , Jouw
leidinggevende is ook degene die het beste kan inschatten of jij je werk effectief van
thuis uit kan uitvoeren. Het is ook belangrijk dat jullie hierover goede afspraken
maken.



Gelieve jouw outlook-agenda goed in te vullen en actueel te houden, zodat
collega’s en leidinggevenden weten wie waar en wanneer werkt. Wanneer je thuis
werkt volstaat het om een blok telewerk in te plannen in je agenda.



Door de uitzonderlijke omstandigheden is een thuiswerkcontract momenteel geen
vereiste (cfr feedback FOD Waso). We hebben wel een algemene policy uitgewerkt
Indien je over deze policy vragen hebt, kan je bij de personeelsverantwoordelijke
terecht.



Voor meer informatie: zie policy telewerk.

2.

Technische procedure telewerk

Indien je reeds regelmatig van thuis uit werkt, is het belangrijk om voordien de technische
procedure telewerk door te nemen.

6. Vakantie
1.

Vakantieperiode wijzigen

Je hebt de komende weken vakantie gepland. Wat nu?
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Voor de medewerkers die op dit moment onvoldoende ingezet kunnen worden blijft
de vakantie gewoon staan. M.a.w. indien het opnemen van verlof de werking van de
dienst niet in problemen brengt onder de huidige omstandigheden, is het
aangewezen dat het verlof blijft staan.



Werk je op een dienst waar je zeker nog voldoende ingezet kan worden, dan mag je,
in overleg met je leidinggevende, je vakantie verzetten naar een later tijdstip . M.a.w.
indien het aangewezen is dat je blijft werken, kan verlof verzet worden. Probeer je
vakantie dan wel voldoende te spreiden om te vermijden dat je te veel vakantie in
één keer moet opnemen of in een te korte tijdspanne. Dan komt de werking van je
dienst niet in gevaar. Vergeet ook niet om elke wijziging door te geven aan de
personeelsdienst.

Bij twijfel is het aan de leidinggevende om te kunnen inschatten in hoeverre de
aanwezigheid (thuis of op het werk) van een medewerker momenteel vereist is.
Het al dan niet verzetten van verlof moet sowieso in onderling overleg tussen medewerker en
leidinggevende en kan niet eenzijdig beslist worden.
Met het oog op voldoende zelfzorg, is het voor bepaalde medewerkers in deze tijd ook beter
dat er eens verlof opgenomen wordt. We willen zeker vermijden dat medewerkers er aan
onderdoor zouden kunnen gaan in deze niet evidente tijden.

2.

Terugkeer uit vakantie

WE VERWIJZEN NAAR DE OMZENDBRIEF VAN HET AGENTSCHAP OPGROEIEN VAN 7/8/2020:





Terugkeer van reis uit groene zone: geen problemen
Terugkeer van reis (van meer dan 48u) uit een oranje zone: personeelslid komt werken
met strikte inachtname van de beschermingsmaatregelen. Dit betekent concreet
voor de VOT dat dit personeelslid 14 dagen mét mondmasker op komt werken. Bij
ELKE contactname met een andere persoon, zelfs al kan je de afstand van 1,5 meter
bewaren, is het mondmasker VERPLICHT! Zit je alleen in je bureau of vergaderruimte,
dan is het dragen van een mondmasker niet verplicht.
De federale overheid raadt aan u te laten testen.
Terugkeer van reis (van meer dan 48u) uit een rode zone: verplichte quarantaine zoals
opgelegd door federale regering.

7. Werkloosheid wegens overmacht
Tijdelijk kon werkloosheid wegens overmacht ingeroepen worden indien een werkgever niet
voldoende werk kon voorzien voor zijn werknemers. Sinds 01/09/2020 is deze maatregel
echter terug afgeschaft voor onze sector.
Momenteel is werkloosheid wegens overmacht enkel mogelijk voor volgende situaties:


Contractuele personeelsleden die verplicht in quarantaine moeten o.w.v. een
(mogelijke) coronabesmetting of een hoogrisicocontact
Er kan een aanvraag voor een uitkering voor werkloosheid wegens overmacht
gebeuren door de personeelsdienst. Daarvoor dien je de personeelsdienst
onmiddellijk het quarantaineattest van de dokter te bezorgen. De uitkering bedraagt
uitzonderlijk 70% van je loon. Indien je liever je volledig loon wenst en je hebt nog
verlof of recup staan, mag dit verzet worden voor de dagen in quarantaine. Meldt dit
dan ook uitdrukkelijk aan de personeelsdienst.
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Belangrijk: ovenstaande info geldt niet voor quarantaine ten gevolge van een reis
naar een verboden zone. In dit geval wordt dit door de RVA niet aanvaardt als
geldige reden voor overmacht.



Wanneer de school/crèche sluit ten gevolge van corona krijgen contractuele
personeelsleden in bepaalde gevallen het recht om van het werk thuis te blijven en
kunnen ze beroep doen op werkloosheid wegens overmacht en dit voor de periode
waarin de school/crèche gesloten is. Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk
doet en in deze situatie terecht komt.
Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot 31
december 2020.
-

Voorwaarden:
o wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de
klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te
beperken
o wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum
voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om
voormelde reden gesloten wordt.

Breng in dat geval meteen je direct leidinggevende en de personeelsdienst op de
hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum voor
opvang van gehandicapte personen. Je vindt het attest sluiting corona op de
website van de RVA. Dit attest bevestigt dat de sluiting een gevolg is van een
maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt de
termijn van de sluiting. De personeelsdienst zal de aangifte van tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht in orde brengen. Voor de periode van sluiting heb je recht op
tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van het werk ontvang je in
plaats van je loon een werkloosheidsuitkering (70% van je loon).

8. Onbetaald verlof om dwingende reden


Personeelsleden kunnen 10 dagen verlof om dwingende reden opnemen: elke niet te
voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke
tussenkomst van het personeelslid vereist en dit voor zover de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.
Het MAT heeft beslist om de gevolgen van het coronavirus te beschouwen als een
dwingende reden.



Je mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan het
probleem, op voorwaarde dat:
- Je jouw leidinggevende en de personeelsdienst vooraf verwittigt, of indien dit
niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk.
- Je moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.
- De duur van de afwezigheid met 10 arbeidsdagen per kalenderjaar mag niet
overschreden worden. In geval van deeltijdse arbeid wordt deze duur herleid
in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties. Dit verlof is onbezoldigd.
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9. Corona-ouderschapsverlof
Voor de periode van 01/05/2020 t.e.m. 30/09/2020 kon men corona-ouderschapsverlof
opnemen. Deze maatregel is ten einde en wordt niet meer verlengd.

10.

Psychische ondersteuning medewerkers

Medewerkers die nood hebben aan een luisterend oor, ondersteuning en/of begeleiding
kunnen hier op verschillende manieren beroep op doen:






Bespreek de situatie met uw leidinggevende
Maak een afspraak met onze interne psychologen
- Leni Petralia: leni.petralia@votjeugdhulp.be
- Lise Helewaut: lise.helewaut@votjeugdhulp.be
Maak een afspraak met onze interne vertrouwenspersonen
- Karin Martens: karin.martens@votjeugdhulp.be
- Herman Dewispelaere: herman.dewispelaere@votjeugdhulp.be
Contacteer
de
interne
preventieadviseur
Herwig
Vanroose
(herwig.vanroose@votjeugdhulp.be)
Contacteer een medewerker van de externe dienst voor preventie op het werk
IDEWE (051/27 29 29).

11.

Attesten

De personeelsdienst voorziet volgende attesten:
-

Verklaring ouder werkzaam in de zorgsector (voor scholen)
Verklaring essentiële verplaatsingen (woon-werk, dienstverplaatsingen)
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PROCEDURE
COVID-19
1.

ZIEKTE

EN

INTERNE

CONTACTOPSPORING

Algemeen

De afspraken bij ziekte zijn de volgende:


Indien je ziek bent, is het de bedoeling dat je de personeelsverantwoordelijke
telefonisch verwittigt en uiterlijk een half uur voor je normaalgezien zou starten. Indien
de personeelsverantwoordelijke niet aanwezig is, moet je je ziektemelding doorgeven
aan het onthaal. Buiten de kantooruren dien je de leefgroep in te lichten.



Het doktersattest moet je vervolgens binnen de 48u aan de personeelsdienst
bezorgen. Dit mag zeker ook per mail (eventueel kan je het attest fotograferen met je
gsm). Ben je te laat met je ziektebriefje dan heb je in principe geen recht op
gewaarborgd loon.



Laat de personeelsverantwoordelijke ook, ten laatste een dag voor het einde van je
doktersattest, weten of je al dan niet zal herstarten. Bij voorkeur telefonisch of, indien
dit niet mogelijk is, per mail.

2.

Indien (vermoedelijke)
corona

besmetting

met

Heeft de werknemer klachten zoals hoesten, pijn op de borst, verlies van reuk of smaak, of
koorts? Dan kan hij/zij besmet zijn met het virus.
Zie ook stroomdiagram quarantaine, isolatie en testen en stroomdiagram hoogrisico contact
en testing medewerkers VOT
Wat moet de werknemer doen:


Meteen thuis blijven zodat er geen contact meer is met andere mensen: zichzelf
isoleren.



Contacteer de huisarts. De huisarts geeft advies en zegt of en waar de werknemer
getest kan worden.



Je contacteert de personeelsverantwoordelijke telefonisch op 0491 71 34 14 en
bezorgt het doktersattest binnen de 48u (een foto van het attest mag ook
doorgemaild worden). Indien je effectief positief hebt getest, laat je dit ook
uitdrukkelijk weten en volg je onderstaande stappen op.

2.1

Het resultaat van je COVID-19- test

Wat moet de werknemer doen:
Ik heb wel symptomen en een negatieve test:
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Als de werknemer niet besmet is met het virus en de test is ‘negatief’, dan mag je
meteen uit zelf-isolatie van zodra je situatie dat toelaat. Hierbij volgt hij/zij het advies
van de huisarts en mag je terug komen werken als je gezond genoeg verklaard bent.



De personeelsverantwoordelijke verwittigen.

Ik heb wel symptomen en een positieve test:


Als de werknemer besmet is met het virus en de test dus ‘positief’ is, dan dient hij/zij
het advies van de huisarts te volgen en thuis te blijven zolang hij/zij ziek is en minstens
zeven dagen na de start van de klachten. Pas wanneer je 3 dagen symptoomvrij
bent, mag je terug uit de isolatie.



De werknemer maakt een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad op
het werk vanaf twee dagen voor er symptomen waren/getest werd tot het moment
dat de werknemer zichzelf isoleerde. De werknemer dient ook details over de
intensiteit (afstand) en de duur van het contact te geven en of er
beschermingsmiddelen werden gebruikt.



De personeelsverantwoordelijke zo snel mogelijk verwittigen en het lijstje met de
werkgerelateerde contacten bezorgen aan de personeelsverantwoordelijke.

Wat moet de personeelsverantwoordelijke doen:


De personeelsverantwoordelijke licht de interne preventieadviseur en IDEWE in. IDEWE
helpt mee inschatten welke contacten hoogrisico en laagrisico zijn:
-

Hoogrisico: lange tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (minder dan 1,5m)
contact met een besmette persoon
LET OP: collega’s die in één dezelfde ruimte werken (vb. landschapsbureau) zijn
altijd hoogrisico contacten! Behalve als ze voortdurend een mondmasker dragen,
dan worden ze gezien als laagrisico contact.

-

Laagrisico: geen lange tijd (minder dan 15 minuten) en niet van dichtbij (meer
dan 1,5m) contact met een besmette persoon

2.2

De collega’s van de besmette medewerker krijgen
advies van de personeelsverantwoordelijke

De personeelsverantwoordelijke belt de collega’s die met een besmette werknemer in
contact zijn gekomen. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek
te maken. We vertellen hen niet wie de besmette persoon is.


Contactpersonen met een hoger risico:
- Worden gecontacteerd en gaan in quarantaine voor een periode van 10
dagen met aansluitend 4 dagen extra waakzaamheid.
Dit betekent concreet:
 het personeelslid blijft zoveel mogelijk thuis; hij mag zich enkel
verplaatsen voor het werk en voor de strikt noodzakelijke
verplaatsingen;
41







-



hij draagt adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker voor
alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk;
het naleven van een strikte handhygiëne;
een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke
symptomen van COVID-19;
het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
het niet reizen.

Gezien jeugdhulp een essentiële sector is, mogen werknemers heel
uitzonderlijk blijven werken indien dit noodzakelijk is om de continuïteit van de
dienst te waarborgen, tenzij de huisarts anders adviseert (bij bvb. mogelijke
corona-symptomen).

Contactpersonen met een lager risico:
- De werknemer kan blijven werken, indien mogelijk van thuis uit.
- De fysieke contacten zo veel mogelijk beperken.
- Er gedurende 14 dagen extra goed op letten dat de werknemer anderhalve
meter afstand houdt van anderen.
- De handen heel vaak en heel grondig wassen.
- Altijd je neus en mond bedekken bij het verlaten van het huis, bijvoorbeeld
met een mondmasker. Het mondmasker dus zeker ook op het werk gebruiken.
- De huisarts bellen en in zelf-isolatie gaan als de werknemer symptomen zoals
koorts of hoesten krijgt.
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2.3

Schematische voorstelling procedure

Personeelsverantwoordelijke
bevraagt zieke werknemer: is
de ziekte een coronabesmetting?

Nee

Misschien

Ja (bevestigd door positieve
test)

Geen extra maatregelen,
normale ziekteprocedure

Werknemer zal door arts
getest worden & wordt
gevraagd om
personeelsverantwoordelijke
asap op de hoogte te
houden van de
testresultaten

Personeelsverantwoordelijke
bevraagt zieke werknemer
i.v.m. interne en externe
werkcontacten

Personeelsverantwoordelijke
neemt contact op met
IDEWE om hoogrisico-'en
laagrisico-contacten in te
schatten

Interne contacten (collega's)
worden gecontacteerd door
Personeelsverantwoordelijke

Laagrisico-contacten: blijven
werken en maatregelen

Externe contacten worden
gecontacteerd door ZC's
(cliënt) of door interne PA
(leveranciers)

Hoogrisico-contacten: blijven
werken (essentiële sector)
indien geen symptomen en
strikte maatregelen
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FAQ: CORONAVIRUS COVID-19: ARBEIDSRECHTERLIJKE GEVOLGEN
JE BENT ZELF ZIEK
Je hebt de ziektesymptomen van corona of
er is een vermoeden van besmetting met
het coronavirus COVID-19.



Je blijft thuis en contacteert onmiddellijk je huisarts voor verdere opvolging en
behandeling.



Je contacteert de personeelsverantwoordelijke telefonisch op 0491 71 34 14 en
bezorgt het doktersattest binnen de 48u (een foto van het attest mag ook
doorgemaild worden). Indien je effectief positief hebt getest, laat je dit ook
uitdrukkelijk weten!



Werkhervatting is onmiddellijk mogelijk na negatieve test, bij positieve test blijf je
minstens 7 dagen thuisisolatie of langer tot verdwijnen van de symptomen EN min
72u klachtenvrij (geen koorts zonder gebruik van koortswerende medicatie, geen
ademhalingsmoeilijkheden, geen ziektegevoel …).
Bij twijfel, contacteer je
huisarts. Je verwittigt ook de personeelsverantwoordelijke dat je het werk terug zal
hervatten.



Bij werkhervatting :
- Verplicht dragen van een chirurgisch masker (dit zijn de blauwe, niet de
zwarte of zelfgemaakte) gedurende minstens 14 dagen EN tot men
volledig klachtenvrij is. Ook de hoest moet volledig verdwenen zijn.
- Er
moet
extra
aandacht
besteed
worden
aan
de
basis
hygiënemaatregelen en social distancing indien mogelijk.
- Nauw contact met personen die tot de risicogroep voor een ernstige vorm
van COVID-19 vermijden gedurende 14 dagen EN tot men volledig
klachtenvrij is.



Wordt je via contacttracing op de hoogte gebracht van een risicocontact of heb
je zelf hebt zelf een vermoeden dat je een risicocontact gehad hebt, neem dan
contact op met je dokter. Hij zal inschatten of het een laag- of hoogrisicocontact

JE BENT ZELF NIET ZIEK
Je bent in contact geweest met een
(vermoedelijk) besmet persoon.

Coronaboek

0

is.


Contactpersonen met een hoger risico:
- Contacteren de huisarts en laten zich op de vijfde dag vanaf het laatste
contact met de besmette persoon testen indien mogelijk.
- Gezien jeugdhulp een essentiële sector is, mogen werknemers heel
uitzonderlijk blijven werken indien dit noodzakelijk is om de continuïteit
van de dienst te waarborgen, tenzij de huisarts anders adviseert (bij bvb.
mogelijke corona-symptomen).
- Er moet voor een periode van 14 dagen aan de volgende voorwaarden
voldaan worden:
 Gedurende 7 dagen na het laatste risicocotact dient de
werknemer strikte zelfisolatie toe te passen. Indien er door
bepaalde tekorten geen test kan afgenomen worden, is een strikte
zelfisolatie van 10 dagen een noodzaak.
 het personeelslid blijft zoveel mogelijk thuis; hij mag zich enkel
verplaatsen voor het werk en voor de strikt noodzakelijke
verplaatsingen;
 hij draagt adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker
voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk;
 het naleven van een strikte handhygiëne;
 een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke
symptomen van COVID-19;
 het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s;
 het vermijden van sociale contacten buiten het werk;
 het niet reizen.



Contactpersonen met een lager risico:
- De werknemer kan blijven werken, indien mogelijk van thuis uit.
- De fysieke contacten zo veel mogelijk beperken.
- Er gedurende 14 dagen extra goed op letten dat de werknemer
1

-

Je behoort tot de risicogroep of woont
samen met iemand die tot de risicogroep
behoort

anderhalve meter afstand houdt van anderen.
De handen heel vaak en heel grondig wassen.
Altijd je neus en mond bedekken bij het verlaten van het huis, bijvoorbeeld
met een mondmasker. Het mondmasker dus zeker ook op het werk
gebruiken.
De huisarts bellen en in zelf-isolatie gaan als de werknemer symptomen
zoals koorts of hoesten krijgt.



Wie behoort tot de risicogroep:
- Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst
vertegenwoordigd bij de personen gehospitaliseerd met ernstige COVIDinfectie)
- Volwassenen met ernstige obesitas
- Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of
hoge
bloeddruk
en/of
harten
vaataandoeningen
en/of
nieraandoeningen
- Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long-of
nieraandoeningen
- Volwassenen met gedaalde immuniteiten/of kanker (onder behandeling)
- NB: Zwangere vrouwen vallen nietin deze risicogroep



Hier wordt best geval per geval met de behandelend specialist en/of de huisarts
bekeken of er bijkomende maatregelen genomen dienen te worden, want niet
elke onderliggende ziekte brengt evenveel risico met zich mee, veel hangt af van
de mate waarin deze ziekte onder controle is, het stadium, welke medicatie de
persoon neemt enz



Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt
leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht
voor hygiënische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op
veilige afstand, gebruik van handhygiëne en masker waar nodig). Van zodra
iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont, moet een arts gecontacteerd
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worden die zal beslissen over eventuele quarantaine. Is dit effectief het geval dan
dient men in de mate van het mogelijke te telewerken en wanneer dit niet
mogelijk is, zal er werkloosheid wegens overmacht aangevraagd moeten worden.
Verwittig in ieder geval zo snel mogelijk de personeelsdienst en bezorg hen
onmiddellijk het quarantaineattest.
Omwille van de corona-maatregelen is je
werkproces dusdanig verstoord dat je
zonder werk dreigt komen te zitten.

Omwille van de corona-maatregelen is het
extra druk op je dienst.



Ga onmiddellijk in overleg met je direct leidinggevende. Net zoals bij alle
werknemers tijdens deze corona-epidemie, kan je naast je normale takenpakket
ook alternatieve taken krijgen: je kan ingezet worden bij andere taken eventueel
ook van andere afdelingen. Bij bepaalde andere medewerkers ligt de werkdruk
nu nl. extra hoog en misschien kan je dit mee helpen verlichten. Indien je zelf nog
ideeën hebt, zijn deze zeker welkom!



Indien alternatief werk niet mogelijk blijkt,
kan in overleg met je direct
leidinggevende:
- Recupuren worden opgenomen
- Verlof worden opgenomen/verzet
- Onbetaald verlof om dwingende reden (10 dagen) worden opgenomen



Vergeet ook niet om elke wijziging door te geven aan de personeelsdienst. Dit
kan via het standaard formulier of de mail met goedkeuring van je
verantwoordelijke door te sturen naar de personeelsdienst.



Indien je dit wil en indien het je dienst ten goede komt, kan verlof geannuleerd of
verzet worden in overleg met de leidinggevende.



Probeer je toekomstige vakantie dan wel voldoende te spreiden om te vermijden
dat je te veel vakantie in één keer moet opnemen of in een te korte tijdspanne.
Dan komt de werking van je dienst in de toekomst ook niet in gevaar. Dit doe je
opnieuw in overleg met je direct leidinggevende.
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De school of crèche van je kinderen sluit
omwille van het coronavirus



Heb ook voldoende oog voor zelfzorg! Wanneer je extra werkdruk ervaart is het
belangrijk om je work-life balans goed in het oog te houden. Misschien kan het
goed zijn om toch enkele dagen verlof of recup te laten staan. Of heb je er nood
aan om enkele extra in te plannen. Ga hierover in overleg met je direct
leidinggevende.



Vergeet ook niet om elke annulering/wijziging door te geven aan de
personeelsdienst. Dit kan via het standaard formulier of de mail met goedkeuring
van je verantwoordelijke door te sturen naar de personeelsdienst.



Wanneer de school/crèche sluit ten gevolge van corona krijg je in bepaalde
gevallen het recht om van het werk thuis te blijven en kan je beroep doen op
werkloosheid wegens overmacht en dit voor de periode waarin de school/crèche
gesloten is. Dit is ook van toepassing voor wie aan telewerk doet en in deze
situatie terecht komt.
Deze maatregel gaat van kracht op 1 oktober 2020 en loopt voorlopig tot 31
december 2020.



Voorwaarden:
- wanneer je minderjarig kind thuis moet blijven omdat het kinderverblijf, de
klas of de school gesloten wordt om de verspreiding van het coronavirus te
beperken
- wanneer je gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, niet naar het centrum
voor opvang van gehandicapte personen kan gaan omdat dit om
voormelde reden gesloten wordt.



Breng in dat geval meteen je direct leidinggevende en de personeelsdienst op de
hoogte en bezorg hem het attest van kinderdagverblijf, school of het centrum
voor opvang van gehandicapte personen. Je vindt het attest sluiting corona op
de website van de RVA. Dit attest bevestigt dat de sluiting een gevolg is van een
maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en vermeldt
de termijn van de sluiting. De personeelsdienst zal de aangifte van tijdelijke
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werkloosheid wegens overmacht in orde brengen. Voor de periode van sluiting
heb je recht op tijdelijke werkloosheid. Voor de dagen dat je afwezig bent van
het werk ontvang je in plaats van je loon een werkloosheidsuitkering (70% van je
loon).

Meer info:




Verlof om dwingende redenen
-

Personeelsleden kunnen 10 dagen verlof om dwingende reden opnemen: elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis
die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van het personeelslid vereist en dit voor zover de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.
Het MAT heeft beslist om de gevolgen van het coronavirus te beschouwen als een dwingende reden.

-

Je mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan het probleem, op voorwaarde dat:
 Je jouw leidinggevende en de personeelsdienst vooraf verwittigt, of indien dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk.
 Je moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.
 De duur van de afwezigheid met 10 arbeidsdagen per kalenderjaar mag niet overschreden worden. In geval van deeltijdse
arbeid wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties. Dit verlof is onbezoldigd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
-

Enkel bij quarantaine o.w.v. een hoogrisico contact waarbij je niet kan telewerken en bij sluiting van de school/crèche van je kind, heb
je als contractueel personeelslid ook nog de mogelijkheid om overmacht in te roepen.
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-

Onder overmacht wordt verstaan, een plotse, onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van partijen, die de uitvoering van de
overeenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt

-

Ten einde te vermijden dat jouw afwezigheid als ongewettigd wordt beschouwd, ga je onmiddellijk in overleg met jouw
leidinggevende.

-

Je bezorgt alle nodige bewijsstukken voor de ingeroepen overmacht aan de personeelsverantwoordelijke. Je doet dit onmiddellijk.

-

De afwezigheid van prestaties heeft evenwel de afwezigheid van salaris tot gevolg. Onder bepaalde voorwaarden kan je echter
uitkeringen genieten die door RVA uitbetaald worden wegens tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht. Deze vorm van
werkloosheid
kan
enkel
in
volledige
dagen
worden
opgenomen
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BIJLAGEN
STROOMDIAGRAM QUARANTAINE, ISOLATIE EN TESTEN

Coronaboek

STROOMDIAGRAM HOOGRISICO CONTACT EN TESTING MEDEWERKERS VOT
Een persoon waar je een hoog risicocontact mee had (familielid, vriend,…)
heeft symptomen COVID-19

Ik word getest
In afwachting van het resultaat
Ziekteattest

10 dagen quarantaine, te rekenen vanaf het laatste contact dat je had
met de besmette persoon en 4 dagen extra waakzaamheid.

Test is
positief

Ik krijg alsnog symptomen

Ja
Je laat je
testen

Minimaal 7 dagen ziekteverlof

Neen
Telewerk
mogelijk?

Zie procedure
testen

Test is
negatief

Ben ik heel ziek?
ja

Ja

Telewerk

Neen

Quarantaine-attest
bij de huisarts
* Uitzonderlijk indien
nodig voor de
continuïteit van de
leefgroep toch
komen werken

Komen werken of verlenging
ziekteverlof wegens andere ziekte

In ziekte tot
einde
symptomen
Attest

Neen
Min. 7 dagen ziekte
Attest wegens
ziekte of telewerk

Idem
*Uitzonderlijk…
Mijn collega op het werk test positief op COVID-19

Risico-inschatting door arbeidsarts, preventieadviseur en personeelsdienst
i.f.v. de te nemen maatregelen
Coronaboek
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STROOMDIAGRAMMEN HOOGRISICO CONTACT EN TESTING JONGEREN
10 dagen quarantaine + 4 dagen verhoogde waakzaamheid, te rekenen vanaf moment
hoogrisicocontact

Een jongere uit de leefgroep had een hoogrisico
contact

Jongere blijft bij voorkeur in de leefgroep maar mag nog in verlof als context dit ziet zitten en
de veiligheid kan garanderen.

Jongere laat zich testen als hij of zij symptomen krijgt

Bezoek en verlof voor andere jongeren leefgroep gaat door. De leefgroep gaat niet in
quarantaine

Coronaboek
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Jongere gaat in zelfisolatie en LG/context contacteert de huisarts om na te gaan
of testafname nodig is

Een jongere uit de leefgroep heeft
symptomen

Verlof en bezoek voor deze jongere gaan niet door zolang resultaat eventuele test
niet gekend is

Leefgroep moet in afwachting van testresultaat niet in quarantaine. Verlof en
bezoek voor de andere jongeren gaat door

1

De hele leefgroep gaat 10 dagen in
quarantaine + 4 dagen verhoogde
waakzaamheid

Besmette jongere blijft op kamer of zoals
voorzien in de scenario's

1 of meerdere jongere(n) uit 1 leefgroep
testen positief

Andere jongere die symptomen krijgen, laten
zich testen

Verlof en bezoek gaat niet door voor alle
jongeren

Contacttracing start om na te gaan met wie
jongere verder hoogriscicocontact had. Deze
personen moeten ook in quarantaine

Coronaboek
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STROOMDIAGRAMMEN BEZOEK EN VERLOFREGELINGEN
Situatie 0
SITUATIE 0
- geen besmetting
- er is een vaccin

bezoeken gaan door

verloven gaan door

Situatie 1
SITUATIE 1
- geen besmetting in VOT
- geen lokale outbreak

bezoeken gaan door

verloven gaan door

- verhoogde waakzaamheid
hygiënische maatregelen
- bezoeken (
buitenlucht/bezoekersruimte)
- sensibilisatie ouders

Coronaboek

Situatie 2 en 3
SITUATIE 2 & 3
- regionale/ vele lokale
outbreaks

bezoeken gaan door

verloven kunnen
doorgaan

VOORWAARDEN:
- niemand van context besmet
- jongeren = risicogroep ZC - extra afwegingen
- contextfiguur = risicogroep => negatief advies

1

Situatie 4
SITUATIE 4

besmetting van 1 of meerdere
jongere(n)/personeelslid binnen
één leefgroep

geen bezoeken voor
alle jongeren uit deze
leefgroep

Coronaboek

besmetting in context

besmetting gekend
voor verlof

geen verlof voor alle
jongeren uit deze
leefgroep

Jongere kan niet op
bezoek gaan

Quarantaine/
zelfisolatie

Jongere kan niet op
verlof gaan

outbreakteam komt
samen

besmetting
medewerker in
verschillende LG
werkzaam

besmetting gekend na
verlof

preventief quarantaine
van de jongere

zie proc. interne contacttracing
Outbreakteam komt samen vanaf 2
besmettingen

hoog risico (steeds van
toepassing indien vaste
begeleider uit leefgroep)

laag risico

VOT

geen bezoeken voor
jongeren uit leefgroep

bezoek gaat door

thuis in de besmette
context

geen verlof voor
jongeren uit leefgroep

verlof na testing

0

Situatie 5

SITUATIE 5
- verschillende besmettingen
over verschillende leefgroepen

Outbreakteam komt
samen en volgt de
situatie op

Coronaboek

STROOMDIAGRAM CONTEXTBEGELEIDING
CONTEXTBEZOEKEN
Face to face of
beeldbellen

FACE TO FACE
mits mondmaskers, social distancing en hygiënische
maatregelen

hierarchische voorwaarden
1. buitenlucht
2. in VOT
3. lokaal in de buurt

4. huisbezoek

1 of meer contextfiguren in
quarantaine

hele gezin in quarantaine

geen huisbezoek

geen huisbezoek

persoon in quartaine

beeldbellen

Coronaboek

persoon niet in
quarantaine

beeldbellen

contextbegeleider in quarantaine

geen hoogdringende situatie

telefonisch / beeldbellen

hoogdringende situatie

vraag tot huisbezoek:
Collega neemt over

- face to face
- telefonie/beeldbellen

0

SCENARIO’S LEEFGROEPEN
1.

HDO – Vijverhuis

1.1

Opzet

Baby’s en peuters
Onze jongste kinderen kunnen we onmogelijk in volledige zelfisolatie plaatsen. Dit is
pedagogisch niet OK. Alternatief: positief getest kind overnacht op de eigen kamer maar
verblijft overigens in de rode hobby (als speel en ontspanningsruimte). De maaltijd wordt ook
daar genuttigd, apart van de groep. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de aparte
sanitaire ruimte boven (eigen douche/toilet). Als er meerdere jonge kinderen besmet zijn
worden die samen geplaatst in de rode hobby. Vanaf 4 besmettingen of meer voorzien we
twee ruimtes voor hen (rode en blauwe hobby). De bezoekersruimte wordt dan ingericht als
speelruimte voor kinderen die nog niet besmet zijn.

Lagere school kinderen
Lagere school kinderen gaan in zelfisolatie in de bezoekersruimte. Dit wordt ingericht als
slaap/eet/ontspanningsruimte. De kast in het midden van de ruimte kan het slaapdeel
afscheiden van het onstspanningsdeel.
Indien er meerdere kinderen besmet zouden zijn moeten we gaan voor plan B:
bezoekersruimte inrichten als eet en ontspanningsruimte voor besmette kinderen en
overnachten gebeurt op de eigen kamer.
Sanitair: kunnen zich wassen aan de lavabo in de bezoekersruimte. Sowieso wordt er 1
badkamer vrijgehouden boven voor kinderen die positief getest zijn. We opteren voor de
badkamer met bad aangezien deze het meest afgezonderd is van de rest van de groep. We
gebruiken 1 kast in de badkamer om het materiaal in op te bergen (handdoeken,
douchegel, shampoo, …).
Maaltijden worden genuttigd in de bezoekersruimte (bij 1 of meerdere besmettingen).

Algemeen
We opteren ervoor om zoveel mogelijk dezelfde begeleiders in te zetten voor de
verzorging/begeleiding van besmette jongeren. We houden de contacten bij in een schriftje.
We proberen begeleiders die tot de risicogroep behoren (of iemand in hun nabije omgeving
hebben die tot de risicogroep behoort) zo weinig mogelijk in contact te laten komen met de
besmette jongeren.
We blijven inzetten op 2maal daags koorts opnemen bij iedereen.

1.2

To do

TO DO: onmiddellijk
-

Controleren of er een extra bed voorhanden is. Dit zou dan in de bezoekersruimte
geplaatst worden in geval van een corona besmetting bij één van de kinderen.

-

Controleren of alle benodigdheden voorradig zijn:
 Voldoende mondmaskers (aanvragen aan onthaal)
 Voldoende ontsmettingsgel (aanvragen bij TD)
 Voldoende handschoenen
 Aparte wasmand
 Aparte vuilbak

Coronaboek

 Face shield
-

Nagaan of de tablet gebruiksklaar is. Daarnaast ook een aantal kindvriendelijke
spelletjes installeren en kijken hoe we kunnen videobellen met de smartphone van de
groep.

-

Nagaan bij Kjell of er nog een extra laptop voorhanden is om vb. Netflix films of DVD’s
op te bekijken

-

Toelichting geven aan team rond draaiboek

-

Nagaan bij het team of iedereen reeds een schort heeft dat past

TO DO: bij moment van uitbraak
-

Bed beneden in de bezoekersruimte installeren + opmaken
Aantal persoonlijke spullen verhuizen naar bezoekersruimte
Tafel voorzien in rode hobby om maaltijden aan te nuttigen
Aparte wasmand + vuilbak klaarzetten in de bezoekersruimte en/of rode hobby
Badkamer boven aanduiden als aparte badkamer + 1 kast voorzien om alle spullen te
bewaren (shampoo, douchegel, washandjes, handdoeken)
Spelmateriaal voorzien in bezoekersruimte en/of rode hobby

1.3

Pedagogisch

Kinderen betrokken houden op het leefgroepsgebeuren
-

Dagelijks Whatsapp momentje houden met de groepsgenoten
IB momenten laten doorgaan in de buitenlucht

We zorgen voor een gevarieerde invulling:
-

Aanbod vanuit spelotheek Ieper gebruiken
Aanbod vanuit bibliotheek Ieper gebruiken
Gebruik maken van de jongerentablet
Jongeren kunnen twee maal daags in aanwezigheid van begeleider buiten spelen (in
de tuin of een wandeling/fietstocht maken).
Indien er meerdere kinderen besmet zijn:
 Baby’s / peuters: mogen samen vertoeven in de rode hobby
 Lagere school kinderen: mogen samen vertoeven in de bezoekersruimte
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2.

HDO – Sneppe

1.4

Opzet

Aangezien de linnenkamer net volledig geïnstalleerd werd tot toppieshop/bibliotheek is het
niet ideaal om hier een aparte zelf isolatie kamer van te maken. Dit zou heel veel tijd en
energie vergen.
Voorstel zou zijn: deel van de gang omtoveren tot ‘corona’ ruimte. Dit houdt in:
-

Kamer 209: staat voorlopig al leeg
Kamer 210 staat voorlopig ook al leeg
Kamer 225: wordt voorlopig bewoond door jongere (bij uitbraak kan hij verhuizen
naar kamer 215). Stef vraagt na bij jongere of hij al preventief wil verhuizen of hij
ervoor kiest om op het moment zelf dan eventueel de overstap te maken naar kamer
215.

Dit wordt afgeschermd met een paneel voorzien door de TD.
Sanitaire ruimte wordt voorzien in de badkamer met bad. Deze ruimte is volledig bestemd
voor jongeren die besmet zijn. Dit vanuit het oogpunt dat je daar minder kamers dient te
passeren.
Er zijn 4 jongeren in de Sneppe die geen eigen multimedia hebben. Zij kunnen gebruik maken
van de groepstablets. Indien alle vier de jongeren zouden besmet zijn werken we met een
doorgeefsysteem en wordt er een planning opgemaakt om de uren te verdelen. Alle andere
jongeren beschikken over een eigen smartphone en/of tablet.
Maaltijden worden genuttigd op de kamer
Er wordt een schriftje voorzien om de contacten tussen begeleiders-besmette jongeren bij te
houden. In de mate van het mogelijke proberen we op één dezelfde persoon terug te vallen
om deze begeleiding te voorzien (wetende dat we dit niet 100% kunnen garanderen).

1.5

To do

Team en jongeren inlichten: Hannah vraagt na bij Nele en houdt Stef op de hoogte.
Bladeren voorzien om uit te hangen aan de sanitaire ruimtes + kamers om besmettingen op
te vangen. Stef volgt dit op.
Jongere preventief bevragen rond eventuele verhuis van kamer. Stef neemt dit op.
Pascal vragen om scherm te voorzien om corona ruimte af te zonderen: Stef mailt naar
Pascal
Kamer 209 en 210 zijn reeds voorzien van bedden. Kamer 215 nog niet. Stef mailt naar Pascal
om daar reeds een bed te plaatsen.
Controleren of alle materiaal voorhanden is bij eventuele uitbraak. Hannah neemt dit op en
bezorgt de box aan de Sneppe. Dit wordt voorlopig bewaard om kamer 210.






Voldoende mondmaskers (aanvragen aan onthaal)
Voldoende ontsmettingsgel (aanvragen bij TD)
Voldoende handschoenen
Aparte wasmand
Aparte vuilbak
2

 Face shield
Mail rondsturen naar collega’s om te bevragen of iedereen een eigen schort heeft (zeker
nieuw personeel). Stef neemt dit op en Hannah/Karin volgt verder op indien er tekorten zijn;
De twee groepstablets gebruiksklaar maken (App installeren om te kunnen videobellen met
de groep). Torben neemt dit op.
Bij meerdere besmettingen dan aantal vrije kamers: jongeren blijven op eigen kamer, indien
ze uit de kamer moeten komen (toilet bezoek en douchemoment) dan is dit met
mondmasker en handschoenen aan. Dit wordt ook ten allen tijde afgesproken met de
begeleiders op dienst.

1.6

Pedagogisch

-

Jongeren worden betrokken bij de dagelijkse praatcirkel via videobellen. Op die
manier nemen ze deel aan het groepsgesprek. Afhankelijk van het aantal
besmettingen:
 Rechtstreeks aansluiten via videobellen
 Achteraf ingelicht worden door dienstdoende begeleiders – belang van goeie
informatiedoorstroming en inspraak van de doelgroep in groepsbeslissingen.

-

We zetten in op belmomenten met context via videobellen om zo de verbinding
blijvend aan te gaan. We verhogen eventueel ook de contactmomenten.

-

Jongeren krijgen 2 momenten per dag dat ze onder begeleiding naar buiten kunnen
om wandeling te doen op het domein ( voorzorgsmaatregel: zorgen dat jongere zelf
aan niets moet komen om buiten te geraken)

-

We zorgen voor invulling adhv knutselgerief, leesboekjes, tablet, laptop

-

Inzetten op aanbod spelotheek/bibliotheek Ieper (vooral voor de jongere kinderen).
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3.

HDO – Hagekant

3.1

Praktisch

Wat moet eerstdaags gebeuren
-

-

Jongere (kamer 13) verhuist naar kamer 10
Uitdokteren of alle materiaal aanwezig is en indien niet dit in orde brengen (Helle
doet dit op dinsdag 20/10/2020. (schorten, wasmanden, extra thermometer, schriftje
om notities te nemen, mondmaskers, ontsmettingsmiddel en doekjes, vuilbakje,
handschoenen, shield….)
Schermen aanmaken: TD: voorstel om één te maken die groot genoeg is om deze
schuin te plaatsen zodat kamer 1, kamer 12 en kamer 13) kunnen afgezonderd
worden van de rest, één om te plaatsen voor de gang naar kamer 13.
Nagaan of wel met leefgroepsbudget kunnen kijken voor een netflix – abonnement
(uitdokteren verschillende abonnementen : Helle vraagt na bij Wout)
Op team Hagekant: kijken welke (extra) hygiënische maatregelen we kunnen nemen
(Helle zet op teamagenda)
Van zodra twee jongeren verhuizen, dan wordt ook andere jongere verhuisd naar
kamer 3 (Wout in IB)
Installeren van een tv in slaapkamer 13 + playstation + dvd – speler. (Helle vraagt aan
Wout)
Uit dokteren hoe we kunnen videochatten op groepstablet (Bert?), dit vooral voor de
-12 jarigen die nog geen gsm hebben.

3.2

Resultaat

-

Kamer 1 , Kamer 12 en kamer 13) kunnen we afsluiten van de andere kamers met een
scherm. Samen met hun kamers kan de badkamer (dicht bij deze kamers) gebruikt
worden door corona – besmette jongeren.
We gaan eerst kamer 13 in gebruik nemen.

-

Met het kleinere scherm voor gang kamer 13 en badkamer kunnen we zorgen dat de
‘leefruimte’ voor de jongeren in isolatie vergroot wordt.

-

Alle materiaal (in functie van de veiligheid begeleiders) kan opgeborgen worden
achter de schermen (in vrije kamer of in de badkamer )

-

Bij meerdere besmettingen dan aantal vrije kamers: jongeren blijven op eigen kamer,
indien ze uit de kamer moeten komen (toilet bezoek en douchemoment) dan is dit
met mondmasker en handschoenen aan.

-

(we stappen af van het voorstel om ook opvoedersslaapkamer in gebruik te nemen:
hier zijn te veel zaken aanwezig die nodig zijn voor begeleiders ( deuralarmen,
inpluggen netwerk, voorraad…))

3.3
-

Pedagogisch

Jongeren krijgen 2 momenten per dag dat ze onder begeleiding naar buiten kunnen
om wandeling te doen op het domein ( voorzorgsmaatregel: zorgen dat jongere zelf
aan niets moet komen om buiten te geraken)
Maaltijden worden genuttigd op de kamer
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-

We zorgen voor invulling adhv knutselgerief, leesboekjes, tablet, laptop, tv/
playstation/ dvd bij kamer 13, aanschaffing netflix
Besmette jongeren kunnen samen zitten vb bij kamer 13 om samen te spelen, tv te
kijken…
Wanneer jongeren op eigen kamer blijven bij besmetting (bij groot aantal) dan
kunnen zij in afspraak met begeleiding uit de kamer om te douchen/ bad te nemen.
Toiletbezoek kan niet op vaste tijdstippen, wel met afspraken (zie hierboven)
Betrekken in leefgroepsgebeuren: videochatten bij op dienst komen van begeleiding,
bij knabbel en babbel, bij de bewonersvergadering, op losse momentjes…
Indien dit door de taskforce wordt goedgekeurd dan brengen we dit naar de
jongeren in knabbel en babbel zodat ze op de hoogte zijn op voorhand.
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4.

HDO – Dreve

4.1 Praktisch
Jongeren in zelfisolatie blijven op de eigen studio en verlaten deze niet uit eigen beweging.
Er moet steeds met de begeleiders afgesproken worden rond roken, douches,….
We voorzien één corona badkamer (badkamer met één douche, bad en wc). De andere
jongeren kunnen niet meer gebruik maken gedurende een lopende zelfisolatie van één van
onze jongeren. Badkamer wordt steeds na gebruik ontsmet! We voorzien ontsmetting in de
badkamer zodat er niet steeds over en weer gelopen dient te worden.
Indien er een jongere beneden in zelfisolatie zit, voorzien we beneden een coronatoilet.
Jongeren koken op de studio. Jongeren vragen aan de begeleiders om dingen uit hun
vriesvak in gemeenschappelijke vriezer. Ze kunnen dit niet zelf nemen. Indien jongeren echt
ziek worden, voorzien de begeleiders eten voor hen. Eventueel kunnen er zelf maaltijden
besteld worden bij externe diensten.
Roken kan in samenspraak met de begeleiders maar gebeurt in afzondering. De jongere in
zelfisolatie raakt niets aan.
Jongere heeft zelf op kamer ontsmetting, handschoenen en mondmaskers, als jongere van
kamer komt is het de verwachting dat jongere mondmasker en handschoenen aan heeft om
naar beneden te komen.
Begeleiders doen een schort, mondmasker, handschoenen en face shield aan indien ze in
contact komen met een jongere.
Drie keer per dag nemen we de temp van de jongere op en noteren deze.
Begeleider op dienst voorzien om gang te ontsmetten.
Deuralarm aanleggen gezien sommige jongeren het niet zo nauw nemen met de
maatregelen.

4.2 Pedagogisch
We opteren om zoveel als mogelijk onze telefoon bij ons te hebben om zo via whatsapp/
bellen… in contact te staan met de jongere…begeleider die op dienst kom
Jongeren hebben heel wat materiaal zelf ter beschikking. Tv, laptops en smart phones. Extra
is niet direct nodig. Er kan geen gebruik gemaakt worden van gemeenschappelijke ruimtes
zoals pc-lokaal, living,…
Begeleiders doen boodschappen voor de jongeren, indien nodig. Indien jongeren ook ziek
worden, kunnen begeleiders ook voorzien in eten voor de jongeren. Eventueel via externe
dienst.
We plannen 2x per dag een moment in dat we gaan wandelen naar buiten met de jongere
(overdag en 1x ’s avonds).
Eventueel een netflixaccount van de groep nemen, betalen met ontspanningsgeld?
Vraag of jongere ook extra crea materiaal wenst (bv diamond painting…)
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Indien er meerdere besmette of zieke jongeren zijn, mogen deze in principe wel samen zitten.
Mits duidelijke afspraken, kan dit toegestaan worden.
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5. JEZ11
5.1
-

-

-

We gaan na op welke kant van de gangen boven de jongere slaapt. Gezien we
afbouwen momenteel naar 6 jongeren hebben we langs elke kant van de gang wel
enkele kamers vrij.
We kijken om de jongere/ jongeren die in zelfisolatie zijn af te zonderen op een kant
van de gang boven. 1 gang wordt dus volledig afgesloten als ‘isolatie’ zone.
de jongeren hebben dus sanitair en douche langs zijn kant van de gang. Andere
jongeren kunnen dit niet gebruiken.
We voorzien alles op de gang boven, stoel met:
o Ontsmetting
o Handschoenen
o Mondmaskers
o Thermometer (exclusief voor jongeren die in zelfisolatie zitten)
o Lijst met balpen waarop we 3x per dag de temperatuur van de personen in
kwestie noteren
o Vuilnisbakje
o shield
Daarnaast staat een mand met propere schorten en een mand met vuile schorten.
Als de begeleiding op dienst komt gebruikt hier verse schort. Als hij laatste maal
langsgaat bij jongere gooit hij gebruikte schort in vuile mand. Bgl die merkt dat
wasmand wat vol is brengt deze naar beneden om in de wasmachine te steken.
Duidelijkheid tav bgl: op dienst is 1 iemand verantwoordelijk voor de opvolging van
de jongere, mensen die tot de risico groep behoren volgen de jongere NIET op.
Jongere heeft zelf op kamer ontsmetting, handschoenen en mondmaskers, als
jongere van kamer komt is het de verwachting dat jongere mondmasker en
handschoenen aan heeft om naar beneden te komen. We zetten alle mogelijke
deuren open
Bgl op dienst voorziet om klinken, …in de quarantaine gang te ontsmetten,
huishoudsters betreden deze gang niet.
Permanentie wordt op de hoogte gebracht
Context wordt op de hoogte gebracht
Opbellen dokter en in overleg een tijdspad vooropstellen:
o Hoelang gaat de jongere in quarantaine
o Is een testing van toepassing?
 Belangrijk om dit ook duidelijk naar jongeren te communiceren.

5.2
-

praktisch

pedagogisch

We plannen 2x per dag een moment in dat we gaan wandelen naar buiten met de
jongere (1x overdag en 1x ’s avonds)
We zetten alle deuren open zodat jongere nergens moet aankomen indien de
jongere van kamer komt.
Bij jongeren die geen recht hebben op hun gsm wordt bekeken hoe we hierin
uitzonderingen kunnen maken.
Jongeren die roken worden momenten vastgelegd dat jongere naar beneden kan
komen (mits het volgen van bovenstaande afspraken).
Gezien jongere geen dagplanning heeft kan de jongere slapen tot wanneer ze dit
wensen. Afspraak dat ze opbellen indien ze wakker zijn, dan kijken we om ontbijt te
brengen
Maaltijden worden op kamer genuttigd.
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-

-

-

Indien jongere dit wenst kan ze een draagbare dvd speler krijgen + allerhande dvd’s
Jongere kan vraag stellen tot knutselmateriaal, gerief om zich bezig te houden
Indien meerdere jongere in isolatie zitten kunnen ze bepaalde momenten van de dag
wel samen op kamer.
Ipad kan bepaalde momenten per dag worden gevraagd (5u per dag, al rekening
houdend dat er meerdere jongeren besmet kunnen raken (gaat in tegen algemene
afspraak dat de ipad niet mee kan naar kamer maar uitzondering wordt hiervoor
voorzien)
We opteren om zoveel als mogelijk onze telefoon bij ons te hebben om zo via
whatsapp/ bellen… in contact te staan met de jongere… bv bewonersvergadering
doet hb met jongere individueel via videobellen, als bgl toekomt op dienst om
goeiedag te zeggen…
Indien de studio vrij is en jongere verblijft langs die kant van de gang: kan er ingezet
worden dat jongeren individueel koken, bgl zou boodschappen kunnen doen zodat
jongere zich hiermee toch kan bezighouden.
Jongere heeft netflix account of kan netflix account van de groep gebruiken
Vraag of jongere ook extra crea materiaal wenst (bv diamond painting, puzzels…)
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POLICY TELEWERK IN HET KADER VAN MAATREGELEN
CORONAVIRUS (COVID19)
Art. 1 Inleiding
Deze policy wordt opgesteld door Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen, met hoofdzetel
gevestigd te Poperingseweg 30, 8900 Ieper, vertegenwoordigd door de heer Filip De Baets, directeur,
als werkgever en hierna genoemd VOT.
De doelstelling van dit document is het vastleggen van de mogelijkheden en de richtlijnen in het kader
van telewerk omwille van de maatregelen omtrent het indijken van het verspreiden van het
Coronavirus (Covid19). Deze vorm van telewerk wordt hierna Corona-telewerk genoemd. Het is
geenszins de bedoeling dat er een beleid wordt opgezet omtrent structureel telewerk, noch om een
algemeen beleid inzake occasioneel telewerk op te herwerken om andere redenen dan het
Coronavirus (Covid19).
Corona-telewerk in de zin van deze policy wordt gedefinieerd als het werken op een vrij te kiezen
plaats zonder rechtstreekse controle en aanwezigheid van de werkgever en gebruik makende van
informaticatechnologie met het doel om de verspreiding van het Coronavirus (Covid19) tegen te
gaan.
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden wordt er uitzonderlijk gebruik gemaakt van deze
algemene policy en niet van individuele overeenkomsten. Hiervoor werd goedkeuring verleend door
FOD Waso.
Art. 2 Toekenningscriteria en uitvoeringsmodaliteiten
In het kader van de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het Coronavirus
Covid19 tegen te gaan, roept de regering op om indien mogelijk zoveel mogelijk van thuis uit te
werken. VOT heeft daarom beslist om tijdelijk aanvragen tot ‘Corona-telewerk’ van de werknemer te
aanvaarden als overmachtssituatie die occasioneel telewerk kan rechtvaardigen, mits de
voorwaarden voldaan zijn. Een overmachtssituatie betreft een situatie waarbij de werknemer omwille
van onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk van zijn wil zijn prestaties niet kan verrichten op de
normale arbeidsplaats.
De aanvaarding dat een werknemer kan telewerken met als doel de verspreiding van het Coronavirus
Covid19 tegen te gaan, wil niet zeggen dat de functie van de werknemer ook om andere redenen in
aanmerking zou kunnen komen om voor occasioneel of structureel telewerken in aanmerking te
komen.
Wanneer de evoluties van de overheidsmaatregelen tegen het verspreiden van het virus en van de
impact daarvan op de productie en het inzetten van de arbeidskrachten dit noodzakelijk maken, kan
VOT de toekenningscriteria en de uitvoeringsmodaliteiten zoals hieronder vermeld, aanpassen.
Deze aanpassingen zullen maar gebeuren voor zover, en voor zolang, dit strikt noodzakelijk is. Het is
daarbij geenszins de bedoeling om de loon-en arbeidsvoorwaarden van de werknemer eenzijdig te
wijzigen.
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a) Functies waarvoor Corona-telewerk is toegestaan
Corona-telewerk is slechts toegestaan voor werknemers die in het kader van de uitvoering van hun
arbeidsovereenkomst gebruik kunnen maken van informaticatechnologie en hun overeengekomen
werk van op afstand kunnen verrichten.
Binnen VOT betreft dit volgende functies :
-

Directeur
Verantwoordelijke
Medewerker ondersteunende diensten
Medewerker personeel
Medewerker financiën
Medewerker DIVAM & OSiO
Hoofdbegeleider
Contextbegeleider
ICT-verantwoordelijke
Zorgcoördinator
Kwaliteitscoördinator
Sportcoördinator
Projectcoördinator AWL

Niettegenstaande bovenstaande lijst, beslist de werkgever / rechtstreekse leidinggevende of de
werknemer gebruik kan maken van het Corona-telewerk.
Volgende medewerkers komen in elk geval niet in aanmerking voor Corona-telewerk:
-

Functies die uit hun aard een permanente aanwezigheid van de werknemer in de kantoor- en/of
cliëntomgeving vragen
Functies waarbij in het kader van de uitvoering van het werk geen gebruik wordt gemaakt van
informaticatechnologie
Functies voor dewelke geen ICT materiaal ter beschikking gesteld wordt die het mogelijk maakt om
het overeengekomen werk van op afstand uit te voeren
b) Criteria op basis waarvan de werkgever kan weigeren

Elke aanvraag Corona-telewerk, ook al beantwoordt deze aan bovenstaande situaties, zal beoordeeld
worden door de werkgever, meer concreet door de rechtstreekse leidinggevende van de Coronatelewerker.
De werkgever behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor Corona-telewerk te weigeren. Hij
kan zich hiervoor onder meer baseren op volgende redenen.
-

-

redenen die verband kunnen houden met de noodwendigheden inzake de werking van de dienst
of de onderneming (zoals een vergadering waarbij de aanwezigheid van de werknemer absoluut
noodzakelijk is), of
redenen die verband houden met het oneigenlijk gebruik van de mogelijkheid van Coronatelewerk.

Een mondelinge weigering tot Corona-telewerk is geldig. De redenen hiertoe worden zo snel mogelijk
schriftelijk meegedeeld aan de werknemer.
c) Plaats waar het Corona-telewerk kan worden uitgevoerd
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De arbeidsprestaties kunnen in toepassing van deze policy worden gepresteerd op het thuisadres van
de werknemer of elke andere werkplek buiten de lokalen van de werkgever die geschikt is om de
arbeidsprestaties te verrichten en waar de raad van de overheid omtrent ‘social distance’ kan worden
opgevolgd.
De werknemer brengt de werkgever op de hoogte van de plaats die hij/zij kiest en van waaruit hij/zij
zijn/haar arbeidsprestaties zal organiseren.
Art. 3 Verhouding leidinggevende – Corona- telewerker
a) Overleg
De afspraken met betrekking tot het Corona-telewerken gebeuren steeds in onderling overleg tussen
werknemer en leidinggevende. Dergelijke afspraken dienen te beantwoorden aan de principes
vastgelegd in deze policy en aan de noden van de organisatie.
Meer bepaald maken werknemer en leidinggevende over volgende zaken afspraken:
-

Op te leveren output

De werknemer en de leidinggevende maken afspraken over de output die de werknemer zal
opleveren en/of de timing waarin dit dient te gebeuren. In geen geval mag de dienstverlening aan de
cliënt in het gedrang komen, deze komt steeds op de eerste plaats.
-

Bereikbaarheid & uurrooster

De werknemer blijft op binnen dezelfde tijd en op dezelfde wijze bereikbaar voor collega’s,
leidinggevende en klanten (mail/telefoon/GSM) zoals dit het geval is wanneer hij/zij de
werkzaamheden zou verrichten in de lokalen van de werkgever.
De werknemer noteert de geplande uren thuiswerk in zijn elektronische agenda (Outlook) alsook in het
elektronisch uurrooster in Filemaker.
De uren thuiswerk kunnen nooit meer bedragen dan de uren in het basisuurrooster. Bijgevolg kan de
werknemer op deze dagen geen overuren genereren. Dit zal op weekbasis bekeken worden.
Enkel in uitzonderlijke situaties kunnen overuren gegenereerd worden (vb. onverwachts opgeroepen
worden om in een leefgroep te gaan bijspringen). Dit kan enkel maar na overleg met je
leidinggevende.
-

Samenwerking

De werknemer en de leidinggevende maken afspraken omtrent samenwerking met collega’s op
afstand. De werknemer en de leidinggevende proberen daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met
collega’s te vrijwaren, en te waken over de werkbelasting van eenieder.
Art. 4 Praktisch
a) Technische ondersteuning
VOT stelt een laptop en VPN-verbinding ter beschikking.
De werknemer is verplicht de hem ter beschikking gestelde technologie als een goed huisvader te
gebruiken overeenkomstig de geldende richtlijnen vervat in de policy omtrent het gebruik van ter
beschikking gestelde technologie.
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De Corona-telewerker is verplicht de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van een defect
aan de door hem/haar gebruikte apparatuur of van een geval van overmacht waardoor hij zijn werk
niet kan verrichten. In voorkomend geval neemt hij contact met de verantwoordelijke ICT-dienst van
VOT (Kjell Declercq, tel: 057 22 62 88, e-mail: Kjell.Declercq@votjeugdhulp.be).
Indien het technisch probleem niet onmiddellijk kan opgelost worden, worden afspraken gemaakt in
overleg met de rechtstreekse leidinggevende.
b) De organisatie van de werkplek
De gekozen werkplek dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de arbeidsprestaties.
Dit impliceert:
-

dat de nodige infrastructuur (vb. internet connectie, PC, printer, bureau, …) aanwezig is.
dat hij zelf instaat voor het creëren van een goede werkplek situatie zodat hij op rustige en
ongestoorde wijze kan werken.

De werkgever is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de wetgeving m.b.t. veiligheid en
gezondheid (Welzijnswet, ARAB en Codex Welzijn op het Werk) op de werkplek. De preventieadviseur
kan schriftelijk advies geven over het inrichten van de werkplek. De werknemer evalueert zelf of de
werkplek voldoet aan de vereisten van veiligheid en gezondheid. Hij kan hiertoe ten allen tijde de
bedrijfspreventiedienst contacteren.
Een controle van de werkplek dient altijd vooraf aangekondigd te worden en is enkel mogelijk mits
voorafgaand akkoord van de werknemer.
c) Vergoedingen
Voor het occasionele telewerk
overeengekomen verloning.

ontvangt

de

werknemer

zijn

in

de

arbeidsovereenkomst

Voor volledige dagen Corona-telewerk wordt geen woon-werkvergoeding toegekend.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat er geen enkele werkelijke noch forfaitaire kosten voor de
werkplek, elektriciteit, verwarming, telefonie, software, printer, cartouches, papier, kantoormateriaal of
andere kosten terugbetaald of vergoed worden.
d) Ziekte / ongeval
In geval van ziekte of ongeval, zal de werknemer de werkgever op de hoogte brengen overeenkomstig
de algemene richtlijnen die zijn opgenomen in het arbeidsreglement.
VOT verbindt zich ertoe de medewerker te laten opnemen in de polis arbeidsongevallen.
e) Privacy en vertrouwelijke informatie
De werknemer heeft toegang tot de server van VOT met daarop vertrouwelijke cliëntgegevens. Hij zal
de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen zodat de privacy van cliënten gewaarborgd is alsook
de vertrouwelijkheid van de informatie van de werkgever respecteren. Bij vaststelling van overtreding
van deze regels, ziet de werkgever zich genoodzaakt om toepassing te maken van het sanctiebeleid
zoals opgenomen in het arbeidsreglement.
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Art. 5 Sancties
Indien zou blijken dat de werknemer tijdens het occasionele telewerk niet het overeengekomen werk
uitvoert, zijn de sancties uit het arbeidsreglement van toepassing.
Desgevallend zal de werkgever gerechtigd zijn geen loon te betalen en eventueel zelfs loon terug te
vorderen. Loon is immers slechts de tegenprestatie van geleverde arbeid.
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TECHNISCHE PROCEDURE TELEWERK
Indien je reeds regelmatig van thuis uit werkt, is het belangrijk om deze technische procedure
telewerk door te nemen.
Is het voor jou de eerste keer dat je gaat telewerken, hou dan zeker rekening met het
volgende:
1. Laat weten aan de personeelsdienst dat je thuis zal werken. Dit kan op:
hr@votjeugdhulp.be. Neem ook contact op met Kjell. Hij moet eerst de gebruiker
rechten geven om van op afstand te kunnen werken.
2. Op de laptop die gebruikt zal worden voor thuiswerk moet de nodige software
geïnstalleerd staan om vanop afstand te kunnen werken: OpenVPN GUI en
onstehuisTS. Op voorwaarde dat de gebruiker deze icoontjes niet zelf verplaatst of
gewist heeft, staan deze op het bureaublad in de rechteronderhoek. Als je die
icoontjes niet ziet, dan is de software hoogstwaarschijnlijk niet geïnstalleerd en moet
er een afspraak gemaakt worden met Kjell voor installatie ervan.
3. Zorg dat je weet hoe je op een correcte manier de VPN-verbinding opstart en afsluit,
en hoe je correct op de Terminal Server aan- en afmeldt. Wanneer je dit niet correct
doet zijn er twee mogelijke scenario’s die zo goed als zeker plaatsgrijpen:
a. Bij foutief opstarten VPN: je krijgt geen connectie met de server en kan niet
werken. Opgelet: als je op je lokaal bureaublad aan de slag bent zal je in
eerste instantie niet noodzakelijk doorhebben dat er geen connectie is maar
alles wat je doet in Outlook e.d. wordt niet gesynchroniseerd en kan verloren
gaan nadien.
b. Bij foutief afsluiten VPN: je houdt de VPN-verbinding actief op de achtergrond
waardoor deze niet beschikbaar is voor andere collega’s. De enige manier
om dit op te lossen is een reset van de VPN waardoor alle collega’s die op
afstand aan het werk zijn hun connectie met het netwerk verliezen en hun
werk kunnen kwijt zijn. Je begrijpt dat we dit willen voorkomen!
c. Bij foutief aan- of afmelden op de terminal server: je sluit jezelf volledig buiten
uit de server en kan niet meer aanmelden op de server ongeacht of je op het
domein bent of thuis werkt(dit is een beveiligingsmaatregel van het
systeem). Dit is enkel op te lossen door je als gebruiker volledig te wissen en
compleet opnieuw aan te maken. Dit houdt het volledige verlies in van alle
mails en je volledige agenda in Outlook!!!
4. Schakel je vaste werktelefoon door naar je werkGSM zodat wie je opbelt ook effectief
bij jou uitkomt (collega’s en externen weten niet wanneer je thuiswerkt en wanneer je
op je bureau aanwezig bent). Als je dit niet doet komen al deze oproepen uiteindelijk
terecht in het onthaal en moet het onthaal iedereen manueel doorschakelen en het
onthaal heeft momenteel ook andere katjes te geselen. De doorschakeling instellen
moet je doen op je vast toestel op het werk. Op je vast toestel moet je de knop ‘DSN
GSM’ indrukken en normaal gaat de doorschakeling dan automatisch aan tussen
8u30-17u00 op weekdagen.
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