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26/10/2020
1. Hart onder de riem
Het coronavirus is zeer dichtbij en zeer actief momenteel. Laat ons met zijn allen de
verstrengde maatregelen van de overheden zo goed mogelijk toepassen en goed te
zorgen voor onszelf en de mensen die we lief hebben. Heb je het moeilijk, aarzel niet om
er met een collega of leidinggevende, de vertrouwenspersonen of de interne
psychologen over te spreken

2. Hygiënemaatregelen en veiligheid
We zijn tevreden dat de algemene mondmaskerplicht heel goed opgevolgd wordt door
alle
medewerkers.
Dank
je
wel
hiervoor.
We willen deze week even terug extra sensibiliseren om met zijn allen uiterst attent zijn om
de hygiënemaatregelen strikt toe te passen en elkaar daar aan te herinneren als een
collega het even vergeet. De komende periode willen we extra attent zijn op het goed
ontsmetten en verluchten van alle ruimtes. Verlaat je een vergaderplek of je werkplek
vergeet
niet
te
ontsmetten.
We vragen ook om waar mogelijk iedere een vaste werkplek toe te wijzen in gedeelde
bureaus.
Spreekruimte 6 wordt permanent ter beschikking gesteld van een lid van het
contextteam.
Vrije burelen van medewerkers in verlof kunnen gebruikt worden, zodat we maximaal
spreiden. Als je zo een bureel gebruikt, vergeet niet te ontsmetten na gebruik.
Huishoudsters hebben de opdracht en de toestemming gekregen om ook als een
vergadering aan de gang is de vergadering te storen voor het ontsmetten van onder
meer klinken en schakelaars.
De lift wordt zo weinig mogelijk gebruikt. Als je deze gebruikt bedien je de lift met de
elleboog.
Bij het gebruik van de traphal vragen we wat gezond verstand om kruisen indien mogelijk
te
beperken.
Vanaf nu kan je je wenden tot het onthaal voor alle benodigdheden rond bescherming
en hygiëne.
3.

Coronahandboek
We hebben het coronahandboek volledig overlopen en in de loop van de week komt er
een geactualiseerde versie.
We beseffen dat het coronahandboek een heel lijvig, soms moeilijk te lezen document is
omdat er zoveel verschillende situaties zijn, en richtlijnen Agentschap en Nationale
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Veiligheidsraad vaak wijzigen en niet altijd op elkaar afgestemd zijn. Daarom hebben we
beslist om in de loop van de week een aantal stroomdiagrammen op te maken voor
vaak voorkomende situaties, ter aanvulling van het coronaboek.
4.

outbreakteam
Bij twee of meer bevestigde besmettingen zal het outbreakteam overleggen. Dit bestaat
uit de directeur, de interne preventieadviseur, de verantwoordelijke van de
deelorganisatie en de hoofdbegeleider. Indien het personeelsleden betreft wordt IDEWE
arts ingeschakeld. Bij een jongere wordt de huisarts ingeschakeld.

5.

Vergaderzalen en gemeenschappelijke ruimtes
De danszaal wordt terug vergaderruimte.
De fitnessruimte kan tijdelijk niet meer gebruikt worden door personeelsleden. Enkel kleine
groepjes jongeren uit dezelfde leefgroep kunnen nog reserveren .
Garve deel bar kan enkel nog in de namiddag vanaf 14 uur als vergaderruimte
gereserveerd
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 uur en
een shift om 12.30 uur. Best je team in twee vaste groepen onderverdelen zodat bij
besmetting
maximaal
de
helft
van
je
team
mogelijks
besmet
is.
We kijken om na de (korte herfstvakantie) een aantal teams te laten doorgaan in de
grote eetzaal van de Iep om zo de vergadercapaciteit te verhogen.
Indien de afstand kan bewaard worden is het toegestaan om even het mondmasker af
te zetten om iets te drinken tijdens de vergaderingen. Let erop dat dit op een veilige
manier gebeurt.

6.

Vergaderingen
Enkel de vergaderingen van de teams van de leefgroepen, contextteam en taskforce
mogen nog systematisch live doorgaan. Het deelnemen van medewerkers buiten het
vast team wordt zoveel als mogelijk vermeden.
Alle andere vergaderingen gaan online door. Enkel als brainstorm nodig is, of er veel
documenten moeten gedeeld worden, kan hier van afgeweken worden.
Teamdagen worden uitgesteld.

7. Eten in de leefgroepen
We moeten hier opnieuw strenger zijn dan vorige week. Enkel de jongeren, de
huishoudster en de leefgroepsbegeleiders mogen nog samen eten in de leefgroep. Dus
zorgcoördinatoren en contextbegeleiders kunnen, net zoals we vorige week beslisten
voor de ouders, niet meer eten in de leefgroep.
8.

Telewerken is de norm
Telewerk wordt zoveel als mogelijk ten stelligste aangeraden voor de functies en de
opdrachten die dit toelaten.

9.

Extern overleg
Alle overleg met externen gebeurt zoveel als mogelijk digitaal.
Externe onderzoeken zoals vaccinatie Kind en Gezin, CLB-onderzoek,.. kunnen doorgaan

10. Ziek is thuisblijven
We moeten besmetting op het werk echt proberen te voorkomen. We weten dat het
vaak met de beste bedoelingen is, maar als je ziek bent of koorts hebt blijf je thuis.

Ik bescherm jou…bescherm jij mij ook?
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28/09/2020
Woensdag laatstleden kwam de Fedrale Veiligheidsraad bijeen en versoepelde een aantal
maatregelen. Er is slecht één gewijzigde maatregel die meteen van toepassing is op de VOT.
De rest van de maatregelen pasten wij al toe in de VOT. Het gaat om de verkorting van de
quarantaine. Deze wijziging gaat in vanaf 1 oktober 2020.

1. Verkorte quarantainemaatregelen
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 2 situaties:
- Ik heb geen symptomen, maar ben mogelijk wel besmet
- Ik heb wel symptomen

Ik heb geen symptomen, maar ben mogelijk wel besmet
(bv via telefoon van de contacttracing of je hebt nauw contact gehad met iemand die
positief werd getest op corona, of…)
Je gaat 7 dagen in quarantaine. De 7 dagen beginnen te lopen vanaf het moment van het
laatste nauwe contact met de besmette persoon.
Op de 5e dag moet er getest worden op corona:



Test is positief: de quarantaine wordt verlengd met 7 dagen. Heeft de persoon dan
nog steeds geen syptomen, mag hij uit quarantaine zonder bijkomende test te laten
doen.
Test is negatief: de quarantaine stopt na de 7e dag

Ik heb wel symptomen
Als je symptomen hebt van een coronabesmetting bel je nog altijd eerst naar de huisarts. Die
zal bepalen of een test nodig is of niet. De test wordt in dat geval zo snel mogelijk
afgenomen. In afwachting van het resultaat zal je sowieso in zelf-isolatie moeten.



Test is positief: minstens 7 dagen in zelf-isolatie. Pas wanneer je 3 dagen
symptoomvrij bent, mag je terug uit de isolatie.
Test is negatief: dan mag je meteen uit zelf-isolatie van zodra je situatie dat
toelaat. Je hebt wellicht een andere infectie opgelopen, waardoor je misschien
alsnog enkele dagen moet binnenblijven van de dokter.

Schematisch: zie volgende link
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/24/de-nieuwe-quarantaineregels-nog-eens-helderuitgelegd/

2. Temperatuurmetingen
De vraag kwam of er nog systematische temperatuurmetingen moeten gebeuren van de
jongeren, personeel en bezoekers.
De taskforce vindt dit de enige objectieve parameter om een vinger aan de pols te kunnen
houden. Dus willen we deze maatregel zeker behouden.

Ik bescherm jou…bescherm jij mij ook?
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