Draaiboek Coronapandemie - Kleurcodes
Ten Dries
versie 23.10.2020

Kleurcodes
Onderwijs
Er is een vaccin beschikbaar en/of er is groepsimmuniteit. Alle contacten kunnen plaatsvinden. Handhygiëne (voor
eten en na toiletbezoek) blijft noodzakelijk.
Er is een beperkte transmissie van besmettingen waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten
tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan met
inachtneming van de toepasselijke veiligheidsmaatregelen.
Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er zijn alleenstaande of geïsoleerde
clusteruitbraken. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats
binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.
Er zijn wijdverspreide besmettingen in de samenleving en er zijn nieuwe uitbraken en dusters. Contacten tussen
mogelijke verspreiders moeten maximaal vermeden worden.

Scenario’s
Wie kan er naar Ten
Dries gaan?
Aantal dagen op
school

Iedereen

Iedereen

Iedereen

Iedereen

Alle
dagen

Alle dagen

Alle dagen

Bubbelwerking

Geen

Geen

Vrijwilligers en
stagiairs

Normale
werking

Alle vrijwilligers en
stagiairs toegelaten

Derden in Ten Dries

OK

OK

- Elke cluster vormt 1
grote bubbel.
- Contact tussen
clusters wordt
vermeden (zie ook
circulatieplannen)
- Uitzonderingen
toegestaan dat een
leerling lid is van 2
clusters.
- Medewerkers mogen
in meerdere clusters
Vaste vrijwilligers en
stagiairs, indien ze
bijdragen aan de
werking met de kinderen
- Essentiële derden
steeds toegelaten.

- BuBaO: alle dagen
- BuSO: 2 dagen
school, daarnaast
opvang
- Elke cluster vormt 1
grote bubbel.
- Contact tussen
clusters wordt
vermeden (zie ook
circulatieplannen)
- Elke leerling mag
slechts deelnemen
aan de activiteiten van
1 cluster.
- Medewerkers slechts
in 1 cluster
Vaste vrijwilligers en
stagiairs, indien ze
bijdragen aan de
werking met de kinderen
- Enkel essentiële
derden met extra
veiligheidsmaatregelen.
- Consulterende artsen
enkel als noodzakelijk

Essentiële derden:
ouders en personen
die essentieel zijn voor
zorg & welzijn, ADL,
pedagogische
ondersteuning, o.m.
ZorgConnect,
verstrekkers,
huisartsen, CLB, hulp
bij crea of koken …
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Bezoekregeling

Normale
werking

- Verplichte registratie
- Hygiëne en
veiligheidsmaatregel
- Meerdere personen
uit verschillende
bubbels toegelaten
- Buiten, in Villa of in
een vergaderzaal

- Verplichte registratie
- Hygiëne en
veiligheidsmaatregel
- Meerdere personen
uit steeds dezelfde
bubbel toegelaten
- Buiten, in Villa of in
een vergaderzaal

Schoolpoort –
aankomst/vertrek

Normale
werking

Ouders mogen tot in de
leefgroepen / klassen
komen.

Hydrotherapie

Normale
werking

Extra-murosactiviteiten
met risico op contact
met buitenstaanders
(eendaagse en
meerdaagse
uitstappen, cinema,
terrasjes, bowling …)

Normale
werking

Groepsactiviteiten
(doe-dagen, clusterdagen, vieringen,
voorstellingen,
sportreceptie … )
Essentieel:
noodzakelijk in functie
van de goede werking
en het welzijn van de
leerlingen.

Normale
werking

- BuBaO: max. 3
vrijwillige
volwassenen. In bad
met social distancing.
Meer dan 3 kinderen
mogelijk.
- BuSO: totaal max. 6
personen.
Volwassenen op
vrijwillige basis. In
bad met social
distancing
- Minstens 9 hydrosessies per week.
Indien minder sluit
therapiebad.
- BuBaO en MFC:
toegelaten.
Volwassenen passen
best veiligheidsmaatregelen toe in
contacten met andere
volwassenen, volgens
de regels die in de
bredere samenleving
gelden.
Toegelaten: eigen
vervoer, busjes,
openbaar vervoer
- BuSO: extramurosactiviteiten
tijdelijk opgeschort
(volgens richtlijnen
overheid)
Volgens de regels, die
in de bredere
samenleving gelden.

Ouders mogen kort tot
aan de leefgroepen /
klassen komen (niet
blijven hangen)
Geen hydrotherapie

Vergaderingen,
overleg

Normale
werking

Toegelaten mits
veiligheidsmaatregelen
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Extra-murosactiviteiten
worden opgeschort.
Wandelen en fietsen
toegelaten (richtlijnen
stad Deinze!)

- Voorkeur aan contact
op afstand
- Verplichte registratie
- Hygiëne en
veiligheidsmaatregel
- Max. twee personen
uit steeds dezelfde
bubbel
- Buiten, in Villa of in
een vergaderzaal
Ouders wachten aan de
gesloten buitendeur en
betreden de klas- en
leefgroepen niet.
Geen hydrotherapie

Extra-murosactiviteiten
worden opgeschort

BuSO: Uitzondering
hierop zijn observatieactiviteiten en
praktijklessen op
verplaatsing in functie
van opleiding.

Worden opgeschort.

Worden opgeschort.

Enkel bijeenkomsten die
essentieel zijn, kunnen
mits de oranje
veiligheidsmaatregelen
kunnen gerealiseerd
worden.

Enkel bijeenkomsten die
essentieel zijn kunnen
mits de rode veiligheidsmaatregelen kunnen
doorgaan.

Alle overleg gaat door.
Aantal deelnemers
wordt beperkt;
afstandsregel wordt

Alle overleg gaat
maximaal online door,
tenzij bij essentieel
overleg life-
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Gebruik infrastructuur
en lokalen

Normale
werking

Normale werking

Buitenspeelplaats
(incl. speeltuigen en –
materiaal)

Normale
werking

Circulatie in de
gebouwen
Handhygiëne
Social distancing en
mondmaskers

Normale
werking
Basis
Normale
werking

- BuBaO:
Normale werking
(buiten mag
clusteroverschrijdend)
- BuSO:
Normale werking
(buiten mag
clusteroverschrijdend)
Normale werking
Huidige afspraken
Medewerkers dragen
een mondmasker:
- in de werking met de
leerlingen
- in nabijheid van
andere volwassenen
- tijdens de circulatie in
de gebouwen
Leerlingen
- BuBaO: geen
mondmasker
- BuSO: het team
spreekt per leerling af
wie wel en niet een
mondmasker moet
dragen en bij wie het
geoefend wordt

Extra beschermingsmateriaal enkel in
quarantaine
Bescherming bij
ademhalingstherapie,
aerosol

-

-

Normale
werking

Verluchting en
ventilatie

Normale
werking

Busvervoer BuO

Normale
werking

Handhygiëne en
chirurgisch
mondmasker wanneer
geen vermoeden van of
geen bevestigde
COVID-19.
Extra verluchten en
ventileren
Bv. 2x / dag 15’ ramen
wagenwijd open
Leerlingenvervoer wordt
100% voorzien.
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gerespecteerd
gecombineerd met
mondmaskergebruik. In
vergaderzaal enkel het
maximumaantal.
- Leefgroeps- en
klaslokalen worden
enkel door leden van
de eigen cluster
gebruikt.
- Paramedische
lokalen: ontsmetten
van materialen en
gebruikt meubilair.
- BuBaO:
Normale werking
(buiten mag
clusteroverschrijdend)
- BuSO:
Enkel in
clusterverband

aanwezigheid
noodzakelijk is. Het
aantal deelnemers
wordt dan beperkt.

Circulatieplan per
cluster
Huidige afspraken
Medewerkers
dragen een
mondmasker:
- in de werking met de
leerlingen
- in nabijheid van
andere volwassenen
- tijdens de circulatie op
de site (binnen en
buiten)
respecteren zoveel als
mogelijk de 1,5 m
afstand.

Circulatieplan per
cluster
Huidige afspraken
Medewerkers
dragen een
mondmasker:
- in de werking met de
leerlingen
- in nabijheid van
andere volwassenen
- tijdens de circulatie op
de site (binnen en
buiten)
respecteren zoveel als
mogelijk de 1,5 m
afstand.

Leerlingen
- BuBaO: geen
mondmasker
- BuSO: het team
spreekt per leerling af
wie wel en niet een
mondmasker moet
dragen en bij wie het
geoefend wordt
-

Leerlingen
- BuBaO: geen
mondmasker
- BuSO: het team
spreekt per leerling af
wie wel en niet een
mondmasker moet
dragen en bij wie het
geoefend wordt
-

Handhygiëne en
chirurgisch mondmasker
wanneer geen
vermoeden van of geen
bevestigde COVID-19.

Handhygiëne en
chirurgisch mondmasker
wanneer geen
vermoeden van of geen
bevestigde COVID-19.

Extra verluchten en
ventileren
Bv. 2x / dag 15’ ramen
wagenwijd open
Leerlingenvervoer wordt
100% voorzien.

Extra verluchten en
ventileren
Bv. 2x / dag 15’ ramen
open
Leerlingenvervoer wordt
100% voorzien.

- Leefgroeps- en
klaslokalen worden
door leden van de
eigen cluster gebruikt.
- Paramedische
lokalen: ontsmetten
van materialen en
gebruikt meubilair.
- BuBaO:
Normale werking
(buiten mag
clusteroverschrijdend)
- BuSO:
Enkel in
clusterverband
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Aparte ritten voor
BuBaO en BuSO.

Aparte ritten voor
BuBaO en BuSO.

Aparte ritten voor
BuBaO en BuSO.
High-touch-oppervlakten
ontsmetten of reinigen.
Gebruik van nietpersoonlijk materiaal tot
het noodzakelijke
minimum beperken
- Geen kennismakingsbezoek en
vraagverduidelijking
life mogelijk.
- Een nieuwe leerling
mag starten, indien
kennismaking en
vraagverduidelijking
vroegr al gebeurde.
Minstens 1x / dag
reinigen high-touchoppervlakten

Gebruik materiaal van
Ten Dries (bv. go-cars)

Normale
werking

Normale werking
High-touchoppervlakten
ontsmetten of reinigen.

Normale werking
High-touch-oppervlakten
ontsmetten of reinigen.

Nieuwe opnames

Normale
werking

Normale werking

- Kennismakingsbezoek
en vraagverduidelijking life
mogelijk.
- Een nieuwe leerling
mag starten

Onderhoud
infrastructuur

Normale
werking

Minstens 1x / dag
reinigen high-touchoppervlakten

Minstens 1x / dag
reinigen high-touchoppervlakten

Zie Crisp-kalender
Ontsmetten van de
klinken
De groepen mogen
clusteroverschrijdend
samengesteld worden
Gewone werking

Zie Crisp-kalender
Ontsmetten van de
klinken
We streven naar het
werken in kleinere
leeftijdsgroepen.
Gewone werking

Vakantiewerking en
schoolvrije dagen
Weekendwerking

Normale
werking

Zie Crisp-kalender
Ontsmetten van de
klinken
Nog te bepalen

Nog te bepalen

Naast deze algemene richtlijnen gelden nog volgende afsprakennota’s met betrekking tot:
- beleid tav cliënten en medewerkers met ziektesymptomen (risico COVID-19)
- algemene hygiëne- en veiligheidsmaatregelen ifv COVID-19 (handhygiëne, afstandsregels, gebruik
neusmondmaskers)
- quarantainewerking
- circulatieplannen
- CRISP-kalender: algemene hygiënerichtlijnen
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