Ziektebeleid medewerkers en kinderen
Datum: 28/10/2020

1. Ziektebeleid medewerkers
Je hebt zelf symptomen van een COVID-19-infectie
Symptomen die mogelijks op een corona-infectie kunnen wijzen zijn
-

Minstens één van de volgende symptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst,
reukverlies;

OF
-

Minstens 2 van de volgende symptomen: koorts*, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn,
hoofdpijn, verminderde eetlust, diarree, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke
oorzaak;

OF
-

Verergering van chronische luchtwegklachten

*Koorts = > 37.5 °C voor een niet-rectale meting OF > 38°C voor een rectale meting
STAP 1 : contacteer je huisarts
- als je thuis bent, blijf je thuis
- als je in Ten Dries bent, ga je zodra dit mogelijk is naar huis
STAP 2 : je laat jezelf testen voor COVID-19.
In afwachting van het resultaat blijf je thuis.
STAP 3 :



Je test negatief : Je hervat het werk op het moment dat jouw huisarts verklaart dat het veilig
is voor jezelf én jouw collega’s en kinderen in Ten Dries.
Je test positief : Je hervat het werk ten vroegste na 7 dagen na aanvang van de symptomen
EN ten minste 3 dagen zonder koorts EN met een verbetering van de
ademhalingssymptomen.
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2. Ziektebeleid kinderen in Ten Dries
Een kind heeft symptomen van een COVID-19-infectie
Symptomen die mogelijks op een corona-infectie kunnen wijzen zijn
-

Minstens één van de volgende symptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst,
reukverlies;

OF
-

Minstens 2 van de volgende symptomen: koorts*, spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keelpijn,
hoofdpijn, verminderde eetlust, diarree, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke
oorzaak;

OF
-

Verergering van chronische luchtwegklachten

*Koorts = > 37.5 °C voor een niet-rectale meting OF > 38°C voor een rectale meting
STAP 1 : het kind wordt naar huis verwezen en ouders nemen contact op met de huisarts
! In afwachting van het afhalen van de ouders wordt het kind zoveel als mogelijk afgezonderd van de
andere kinderen en medewerkers.
! Omdat het kind opgevangen wordt in een collectiviteit van het VAPH komt het kind in aanmerking
om onmiddellijk getest te worden voor COVID-19. Leg dus duidelijk uit aan de huisarts dat het kind in
een collectiviteit van het VAPH opgevangen wordt.
STAP 2 : het kind(> 6 jaar) wordt getest voor COVID-19. In afwachting van het resultaat blijft het kind
thuis.
STAP 3 :




Het kind test negatief : Het kind komt terug naar school op het moment dat de huisarts
schriftelijk verklaart dat een verblijf in een collectiviteit van het VAPH veilig is voor het kind
zelf én de andere kinderen en medewerkers in Ten Dries.
Het kind test positief : Het kind komt ten vroegste na 7 dagen na aanvang van de symptomen
EN ten minste 3 dagen zonder koorts EN met een verbetering van de
ademhalingssymptomen naar school.
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