Noodplan Covid-19
Richtlijnen ouders
Stappenplan bij ziekte en/of bij mogelijke besmetting
Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan onze kampen is dat men niet ziek mag (minimum 5 dagen symptoomvrij) zijn of in de voorbije 14
dagen geen nauw contact heeft gehad met een Covid-19 besmette persoon. Dat wil inderdaad zeggen dat bij vaststelling van ziekte bij de deelnemers,
of er nu een vermoeden van COVID-19 is of niet, de zieke deelnemer in quarantaine gaat en naar huis wordt gestuurd, dit ter bescherming van onze
andere deelnemers en begeleiders. We rekenen daarbij op ieders begrip voor de toepassing van ons stappenplan.

Vertoont je kind ziekteverschijnselen?
We plaatsen je kind in afzondering van de groep,
nemen onmiddellijk contact op met de mededeling
om je kind zo snel als mogelijk op te halen.
Bij ernstige pijn,… vragen we de toelating om één dosis
paracetamol toe te dienen in afwachting van je aankomst.

Geen vermoeden van Covid?
Blijf als ouder alert en hou Sportievak op de hoogte
van de verdere evolutie.
Je kind kan pas terug deelnemen aan een kamp na het
uitzieken en als minimaal 5 dagen geen symptomen
werden waargenomen
Vermoeden van Covid-19:
Je laat je kind zo snel mogelijk testen en brengt
Sportievak onmiddellijk op de hoogte van het
resultaat!
Bij positieve test mag je kind gedurende 7 dagen
nergens aan deelnemen (thuisisolatie) en moet min. 3
dagen klachten vrij zijn om opnieuw deel te nemen
aan een sportkamp.

Vertoont een kind uit de bubbel van je kind
ziekteverschijnselen?
Geen vermoeden van Covid-19: zieke deelnemer wordt
in afzondering geplaatst, ouders halen deelnemer zo
snel mogelijk op en volgen hun kind thuis verder op.
Alle ouders worden verwittigd (via mail en account
website). Sportkamp gaat gewoon verder.
Wel vermoeden van Covid-19: zieke deelnemer wordt
in afzondering geplaatst, ouders halen deelnemer zo
snel mogelijk op en laten zo snel mogelijk testen.
Alle ouders worden verwittigd (mail/account)!
Sportkamp gaat verder met extra maatregelen
in afwachting van resultaat van de Covid-test:
Activiteiten worden aangepast: deelnemers blijven strikt
1,5m afstand bewaren, deelnemers+12 en begeleiders
dragen mondmasker!

Testresultaat van deelnemer met vermoeden van Covid-19 is gekend

Test is negatief: GEEN Covid-19:
Sportkamp kan verder doorgaan, afstand van 1,5m en
gebruik mondmaskers worden opgegeven.
Test is positief: WEL Codiv-19

Vaststelling Covid-19 na afloop van het kamp?
Blijkt je kind in de week na afloop van het sportkamp
symptomen te krijgen van Covid-19, dan meld je dit
onmiddellijk aan Sportievak zodat we alle deelnemers
hiervan op de hoogte kunnen brengen, de ouders
alert kunnen zijn voor de Covid-19 symptomen en/of
hun kind in thuisisolatie kunnen houden (volgens
advies van behandelende dokter).

Sportkamp wordt afgebroken: Sportievak verwittigt
ouders (telefonisch) met de vraag om deelnemers zo
snel mogelijk op te halen (mogelijks via tijdslot).
Alle deelnemers blijven in thuisisolatie en kunnen
gedurende 14 dagen niet deelnemen aan nieuw
sportkamp.
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