STAPPENPLAN
bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting
Deelnemer is ziek
Symptomen lijst bekijken
(bijlage 1)
Vermoeden COVID?
Bij twijfel bel de betrokken arts om
advies te geven

Deelnemer vermoeden van Covid
Deelnemer onmiddellijk in quarantaine
- Ouders verwittigen – komen halen
- Ouders gaan zo snel mogelijk naar huisarts
zodat test kan worden afgenomen.
Bubbel waar deelnemer zich in bevond: contact
vermijden tussen de deelnemers dus ook binnen
de bubbel wordt dan afstand van 1,5m van kracht
tot uitslag test, +12 doet ook mondmaskers aan tot
resultaat van de test gekend is.

Deelnemer is ziek geen symptomen covid
- Bekijken of bepaalde oorzaken zoals allergie,
zonnebrand… oorzaak kunnen zijn van ziekte.
- Deelnemer duidelijk ziek maar geen covid = ouders bellen en naar huis ~ geen zieke deelnemers
welkom op het aanbod om risico’s te beperken.
- Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf
alert te blijven.

In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders
ophalen mag men (indien daarvoor toestemming
werd gegeven via de medische fiche) 1 dosis
paracetamol toedienen bij pijn of koorts.
Bij hoogdringendheid kan men contact opnemen met
de 112 of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Deelnemer test positief op COVID

Deelnemer test negatief op COVID

De deelnemer zelf:
Mag gedurende min. 7 dagen nergens aan deelnemen
en moet min 3 dagen klachten vrij zijn om opnieuw te
kunnen deelnemen aan een soort van aanbod.

De bubbel kan gewoon verder doen met activiteit/
kamp en afstand van 1,5m wordt opnieuw opgegeven.
- Blijf alert en/of vraag ouders om ook achteraf
alert te blijven.

Andere deelnemers van de bubbel:
Bij overnachting:
De hele bubbel waar de deelnemer zat, gaat naar huis
en kan gedurende 14 dagen niet deelnemen aan een
nieuwe activiteit/bubbel.
Zonder overnachting:
Er wordt gekeken naar de contacten van de besmette
deelnemer. Je kijkt 2 dagen terug vanaf moment van
symptomen en/of vaststelling besmetting.
Alle deelnemers waarmee men contact had, kunnen
gedurende 14 dagen niet deelnemen aan een nieuwe
activiteit/bubbel.

Nieuwe deelname activiteit/kamp
Deelnemer kan pas terug deelnemen aan activiteit
na uitzieken en minimaal 5 dagen geen symptomen
waargenomen.

