Quarantaine-beleid na hoog-risicocontact
23.11.2020

In Ten Dries volgen we het advies van Sciensano (Sciensano is de wetenschappelijke instelling die
op vraag van de Belgische gezondheidsautoriteiten de redactie van de procedures inzake het
coronavirus coördineert).

Sinds 23 november bedraagt de duur van quarantaine voor hoog-risico-contacten maximum
10 dagen op voorwaarde dat een test op dat 7 negatief is mét nog een ‘voorzichtige
periode’ van 4 dagen (dus van dag 11 tot en met dag 14). Tijdens deze ‘voorzichtige periode’
besteedt de persoon in kwestie extra aandacht aan de preventieve maatregelen: toepassen
basishygiëne (handen wassen/ontsmetten), maximaal behouden social distancing (1.5m),
dragen mondmasker, monitoren eigen gezondheid én vermijden contact met risicopersonen.
Deze maatregel werd genomen op basis van wetenschappelijke kennis:
- De gemiddelde incubatieperiode (dit is de periode tussen besmetting en het ontwikkelen
van symptomen) bedraagt 5 à 6 dagen. Concreet betekent dit dus dat een persoon die
besmet wordt door nauw contact met een COVID19-besmette persoon zelf ziek zal
worden na gemiddeld 5 à 6 dagen (en dan dus zelf ook besmettelijk zal zijn).
- Nadien wordt de kans op het ontwikkelen van de ziekte kleiner. Als een persoon 14
dagen na het nauw contact geen symptomen toont, dan is die persoon in 95% van de
gevallen niet besmet geweest is en zal hij/zij dus ook geen COVID19 ontwikkelen.
- Na een quarantaineperiode van 10 dagen weten we dus dat ongeveer 90% van de
personen de ziekte niet meer zal ontwikkelen, en de kans om alsnog ziek te worden
steeds kleiner wordt (tot quasi 0 na 14 dagen). Om die reden is het dan ook belangrijk
dat een persoon die in nauw contact kwam met een besmette persoon nog tot dag 14 na
het contact extra aandacht blijft besteden aan de preventieve maatregelen zoals hoger
beschreven.
Het beleid in Ten Dries is daarom als volgt:
Voor medewerkers:
We gaan er van uit dat alle medewerkers in Ten Dries noodzakelijk zijn om de nodige zorg en
begeleiding te bieden voor onze kinderen. Om die reden mag je blijven werken mits
gedurende 14 dagen nauwkeurig opvolgen eigen gezondheid, en goed toepassen van de
preventieve maatregelen (handhygiëne, dragen masker, respecteren afstand 1.5 m waar
mogelijk). Elk hoog-risico-contact wordt getest op dag 7.
Voor de kinderen:
Aangezien de kinderen niet in staat zijn om de preventieve maatregelen toe te passen (met
name behouden afstand 1.5m en dragen mondmasker), vragen we om een kind na een
hoogrisico-contact 14 dagen in (thuis)quarantaine te laten. Na 14 dagen weten we dat de
kans op alsnog ontwikkelen van COVID19 quasi nul is, en er dus geen gevaar is om andere
kinderen of medewerkers te besmetten.
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