Beste ouder,
Vanaf dinsdag 10 maart 2020 gelden nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan
de bestaande individuele hygiënische preventiemaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare
groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.
Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn met COVID-19. Er wordt
aangeraden om situaties waarbij veel mensen samenkomen te vermijden en contacten tussen
mogelijk besmette personen en gezonde personen te verminderen.
Volgens virologen kunnen we op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus indijken. De
maatregelen gelden alvast tot 31 maart.
Alle opvanginitiatieven preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG)
nog steeds niet nodig:

•

De gevolgen van COVID-19 zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen
vlotter.

•

Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld:
grootouders) wat we net willen vermijden.

Als kinderopvang beperken we ons tot het verzekeren van kinderopvang. Mogelijke uitstappen,
ontmoetingsmomenten, groepsbijeenkomsten gelasten we af of stellen we uit tot alvast eind maart.
Buiten spelen vormt geen probleem.
Grootouders (die tot de risicogroep behoren1) moeten zoveel mogelijk beschermd worden. Komen
de grootouders de kinderen gewoonlijk of af en toe brengen of afhalen, dan kan je best alternatieven
zoeken. Als je kind ziek is, geldt een algemeen advies om het niet te laten opvangen door de
grootouders.
Als Kinderopvang volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. We blijven waakzaam voor
ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen toe:
We volgen strikt de bestaande hygiënische maatregelen in de Kinderopvang. We wassen vooral
ook de handen regelmatig en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen.
• Indien je kindje ziek is of ziektetekenen vertoont, breng je het niet naar de kinderopvang.

•

• Wie zelf ziek is of ziektetekenen heeft, brengt geen kinderen of haalt geen kinderen op.
• Vermijd dat de grootouders je kindje moeten opvangen, of je kindje brengen en/of afhalen.
• Ga niet onnodig binnen in de leefgroepen, maar geef bij voorkeur je kindje af aan de deur.
• Indien iemand in je gezin ziek is, of in quarantaine verblijft, gelieve dit te melden.
• Zorg dat je bereikbaar bent!
• Ook onze begeleidsters mogen niet komen werken als ze ziek zijn.
• We willen de kinderen zoveel mogelijk buiten laten spelen. Voorzie daarom warme kledij en
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65+ of mensen die al ziek zijn om andere reden.

aangepaste schoenen voor je kindje.

Wat met kinderen die in contact kwamen met iemand die besmet is door het coronavirus?
Kinderen die in nauw contact kwamen met een mogelijk of bevestigd geval kunnen naar de opvang
gaan, indien ze zelf geen symptomen2 vertonen.

Wat als een personeelslid, medewerker of stagiair in de Kinderopvang in contact kwam met
iemand die besmet is door het coronavirus?
Personen (volwassenen en kinderen) in nauw contact met een mogelijk of bevestigd geval kunnen
gaan werken, indien ze zelf geen symptomen vertonen.

Wat met kinderen die besmet zijn met het coronavirus?
Als een kind ziek is, blijft het thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet zijn
met COVID-19. Neem contact op met je huisarts. Die beslist hoe lang je kind thuis moet blijven.

Wat als een personeelslid, medewerker of stagiair in de Kinderopvang besmet is met het
coronavirus?
Ook hier geldt: wie ziek is, blijft thuis. Iedereen met een acute luchtweginfectie kan mogelijk besmet
zijn met COVID-19.

Indien je je kindje niet naar de opvang brengt, blijft het noodzakelijk ons te verwittigen, liefst zo
vroeg mogelijk, zodat we de vrije plaatsjes kunnen gebruiken. We krijgen immers nu al aanvragen
voor extra opvang, van ouders die een oplossing zoeken voor de dagen waarop hun kindje bij de
grootouders opgevangen wordt.

De richtlijnen van de overheid kunnen van dag tot dag aangepast worden. We vragen daarom begrip
en je volle medewerking. Alvast bedankt!

Zorgen voor elkaar is nu vooral de boodschap!
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De symptomen van het coronavirus lijken erg op die van griep: koorts,
verkoudheid, hoesten en soms kan dit evolueren tot ademhalingsmoeilijkheden
met een beeld van longontsteking.

