
 
 

STAPPENPLAN COVID-19 complex Heksenberg 

 
Ieders veiligheid staat voorop: die van het kind, opleider, ouder, bezoekers, … Het is daarom belangrijk om een 
stappenplan te ontwikkelen, indien er een vermoedelijk geval van COVID-19 besmetting is. Alle begeleiders 
krijgt een duidelijke briefing over welke symptomen op COVID-19 kunnen wijzen en welk stappenplan ze 
vervolgens dienen te volgen. 
 
STAP 1: Kind vertoont symptomen 
Indien een begeleider opmerkt dat een kind één of meerdere symptomen van COVID-19 vertoont, geeft hij/zij 
dit door aan de Coronaverantwoordelijke. Deze spreekt individueel met het kind in kwestie en vraagt hoe het 
kind zich voelt. Vervolgens wordt de temperatuur van het kind gemeten. Alle begeleiders krijgen een duidelijke 
briefing over de symptomen. Er wordt een overzicht met symptomen opgehangen. We voorzien een 
thermometer. 
 
STAP 2: Quarantaine 
Indien één of meerdere symptomen door de verantwoordelijke bevestigd worden, omdat het kind in kwestie 
dit aangeeft of als de thermometer een te hoge lichaamstemperatuur registreert, wordt het kind in 
quarantaine geplaatst. Vooraf worden eerst de handen nog eens gewassen. 
We voorzien een quarantaineruimte (het EHBO-lokaal), waar we het kind kunnen afzonderen van zijn/haar 
mede-bubbelaars. Eén van de begeleiders blijft bij het kind in de quarantaineruimte om hem/haar te 
verzorgen. Deze begeleider draagt vanaf dan een mondmasker en wast eerst zijn/haar handen. 
 
STAP 3: Voorzorgsmaatregelen mede-bubbelaars 
De andere kinderen uit deze bubbel gaan in kleine groepen hun handen wassen. De veelvuldig gebruikte 
contactoppervlaktes zullen ontsmet worden: deurklinken, tafels, wasbakken en toiletten. 
 
STAP 4: Ophalen kind & verdere stappen ouders 
De verantwoordelijke neemt vervolgens contact op met de ouders van het kind dat symptomen vertoont, 
brengt hen op de hoogte en vraagt om het kind zo snel mogelijk op te halen. 
Nadat het kind opgehaald is, wordt de quarantaineruimte grondig ontsmet.  
 
De ouders nemen verplicht contact op met de huisarts voor advies en eventuele testing. 
Het kind in kwestie mag pas terugkomen naar de trainingen, wanneer de ouders een doktersattest kunnen 
voorleggen waarin staat dat het kind negatief getest werd op COVID-19, of ervan genezen is. 
 
STAP 5: Communicatie 
Communicatie is heel erg belangrijk in deze tijden. 
De andere kinderen worden na de training op de hoogte gebracht dat een kind uit hun bubbel vandaag ziek 
was. Dit gebeurt op kindermaat. Ze hoeven niet bang te zijn, maar moeten hun handen elke dag grondig blijven 
wassen en tijdig aangeven wanneer ze zich niet goed voelen.  
Alle ouders worden bij het ophalen van hun kind op de hoogte gebracht door de verantwoordelijke. Ze krijgen 
een mail met bijkomende info en waarin gevraagd wordt om waakzaam te zijn voor mogelijke symptomen bij 
hun kinderen. Ze ontvangen in bijlage een fiche waar de symptomen van COVID-19 duidelijk benoemd worden. 
 


