
Aanvulling nieuw normaal Vlot – Situatie 2 
Opmaak: 15/10/20 

Van kracht vanaf: 26/10/20 

Het richtinggevend kader van het VAPH voorziet 4 situaties. We hebben heel lang kunnen 

functioneren in Situatie 1 maar de huidige omstandigheden vragen overgang naar Situatie 2. 

Opnieuw vormt dit document een aanvulling op bestaande draaiboeken voor Baken, Boothuis en 

Vlot.  

De richtlijnen zijn concreet uitgewerkt maar wie wil kan het origineel kader raadplegen via volgende 

link:https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/15903/24.07_schoolaanvullende_en_schoolvervangende_dagop

vang_en_verblijf_in_multifunctionele_centra_-_kader_lokale_situaties_bijlage.pdf  

1 Hoe zijn de diverse situaties omschreven 
Situatie 0 Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3 

Er zijn geen 
besmettingen meer 
en/of er is een vaccin. 

Binnen de gemeente 
zijn er sporadische 
besmettingen.  
 
Contact kan met 
toepassen van 
veiligheidsmaatregelen 

Er zijn nieuwe 
uitbraken en clusters 
in de gemeente. 
 
Contact tussen 
verspreiders sterk 
beperken. 

Uitbraken zijn niet 
meer lokaal beperkt. 
 
Toepassen van 
federale maatregelen.  
 

2 Richtlijnen 
Verblijf en 
dagondersteu
ning 

Drie leefbubbels mogen gecombineerd worden: thuis, onderwijs en opvang. Het Vlot wordt 
gezien als één bubbel.  
Dragen van een masker is verplicht bij kinderen boven de 12 jaar.  
Als begeleider is geadviseerd om een masker te dragen in contact bij kinderen tussen 6 jaar 
en 12 jaar. 
Onder de 6 jaar is er geen verplichting. 
 
Gezien de kwetsbaarheid van onze kinderen en de veiligheid tussen collega’s kiezen we 
ervoor om in elke situatie een chirurgisch mondmasker te dragen.  

Individuele 
ondersteuning 

Nagaan of ondersteuning op afstand een voldoende alternatieve oplossing is. 
Indien niet, gaat de ondersteuning bij voorkeur door in de organisatie. 
 
Enkel wanneer er geen alternatief is kan een huisbezoek.  
 
Medewerkers dragen in alle situaties een chirurgisch mondmasker. Bij vermoeden of 
besmetting kan begeleiding niet doorgaan. 

Logistiek en 
administratie 

Logistiek medewerkers dragen een chirurgisch mondneusmasker als gebruikers aanwezig 
zijn.  Zijn deze niet aanwezig dan kan je werken zonder. 
 
Tijdens administratieve momenten (geen contact met gebruikers) draag je een chirurgisch 
mondmasker bij verplaatsing binnen de organisatie en tijdens momenten dat je de 1.5 
meter niet of moeilijk kan bewaren. 

https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/15903/24.07_schoolaanvullende_en_schoolvervangende_dagopvang_en_verblijf_in_multifunctionele_centra_-_kader_lokale_situaties_bijlage.pdf
https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/15903/24.07_schoolaanvullende_en_schoolvervangende_dagopvang_en_verblijf_in_multifunctionele_centra_-_kader_lokale_situaties_bijlage.pdf


Activiteiten, 
uitstappen, …  

Naar de winkel gaan, iets gaan drinken is mogelijk conform de voorschriften van de 
Nationale Veiligheidsraad. 

Vervoer Wij kiezen ervoor om vervoer te laten doorgaan op gebruikelijke capaciteit.  

Voor kinderen boven de 12 jaar moet wel rekening gehouden worden dat een chirurgisch 

mondmasker en afstand van 1.5 meter de richtlijn is.   

 

Chauffeurs dragen zoals begeleiding altijd een chirurgisch mondmasker in de bus.  

Bezoek Zeer beperkt en verplichte registratie.  

Van en naar 
huis 
 

Alle bewegingen van en naar huis zijn mogelijk voor zover er geen besmetting thuis of in de 
voorziening zijn.  
Ouders dragen bij contact met medewerkers altijd een mondmasker.  

Toegang tot 
de voorziening 

 Externe medewerkers, stagiairs, zijn toegestaan. 

 Vrijwilligers zijn toegestaan maar bieden in hoofdzaak ondersteuning bij essentiële 
zorgtaken. 

 Personen die een gebruiker ophalen of brengen komen niet in de leefgroep. 

 Niet dringende herstellingswerken, externe observaties en andere niet essentiële 
diensten worden best uitgesteld.  

 
Algemeen het aantal personen aanwezig in de voorziening is zo laag mogelijk.  

Combinaties Combinaties met onderwijs, kortopvang, … zijn mogelijk mits er geen besmetting zijn in de 
thuissituatie of externe organisatie.  
Per kind maken we terug een risicoanalyse om de individuele situatie in kaart te brengen.  

Onderhoud Regelmatig, minstens 2 keer per dag, reinigen van high-touch oppervlakken. Goede 
handhygiëne en chirurgisch mondmasker zijn belangrijker dan meer dan noodzakelijk te 
reinigen.  
 
We kiezen ervoor om de voorkeur te geven aan desinfecteren. 
Met nadruk vragen we om dit correct uit te voeren. Product vernevelen op een doek en niet 
rechtstreeks op het te behandelen oppervlak.  
 
Wanneer verdere opsplitsing in bubbels noodzakelijk zou zijn dan wordt dagelijks reinigen 
van elk lokaal de norm. 

Verluchten Extra verluchten en ventileren zonder creëren van tocht.  

Maaltijden Aanbieden van warme maaltijden is mogelijk mits strikt toepassen van hygiëne maatregelen.  
Bestek, glazen en servies worden afgewassen in de vaatwasser. 

 

  



3 Ziek. Wat nu?  
Er zijn duidelijke lijnen over hoe omgaan met besmetting en vermoeden van besmetting zowel bij 

medewerker als bij een gebruiker. Hiervoor is een flowchart opgemaakt.  

De specifieke symptomen van het Covid-19 virus zijn belangrijk om te detecteren. Als deze zeer 

duidelijke aanwezig zijn, volg je het schema. Is er twijfel. Dan kan enkel een (huis)arts de beslissing 

maken of er sprake is van vermoeden of niet. Je neemt dus eerst contact op met de huisarts en 

vervolgens met je diensthoofd . 

De flowchart is opgemaakt 19 oktober 2020 en is volgens richtlijnen die we kregen via Liantis, 

Sciensano, VAPH.  

We volgen richtlijnen op en zijn ons bewust dat de uitgewerkte flowchart op het moment dat we 

hem gebruiken moet getoetst worden aan actuele overheidsmaatregelen.   

 

Voor medewerkers blijven volgende afspraken van kracht bij quarantaine.  

In quarantaine verblijven heeft gevolgen voor je loon. Er zijn twee opties.  

 Je neemt verlof en behoudt je volledig loon. 

 Je wordt die dagen technisch werkloos. Wij moeten de dag zelf de werkloosheid doorgeven 

aan de rva: als je kiest voor technische werkloosheid moet je dat dus meteen aan ons laten 

weten. Je stuurt een mail naar boekhoudingcvdo@cvdo.be met je diensthoofd in cc. Als je dit 

niet doet, dan kies je automatisch om verlof op te nemen.  

 Als je het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA hebt ingevuld, stuur je dat op naar de 

hulpkas (HVW) of naar je vakbond (als je gesyndiceerd bent). Zij zorgen voor de uitbetaling 

van je uitkering.  

 Eventueel en voor een beperkt aantal dagen kan gekeken worden voor thuiswerk.  

Dit wordt beslist door je diensthoofd. 

 Gepland verlof neem je op in overleg met je diensthoofd.  
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Scenario’s – Het Vlot 

In het samenwerken met kinderen zijn andere maatregelen van toepassing. Richtlijnen over dragen 

van masker, social distancing en besmettingsoverdracht zijn sterk afwijkend van de 

volwassenwerking. 

We begrijpen de ongerustheid over eigen gezondheid en die van jullie netwerk. Bronnen en 

richtlijnen hebben we zeer grondig doorgenomen.  Er is zeer recente regelgeving van 21/10/20, 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf , 

hieruit volgen onderstaande afspraken. 

In tegenstelling tot andere virussen die de luchtwegen infecteren, lijkt het erop dat het Covid-19 

virus niet gemakkelijk overgedragen wordt door kinderen. De huidige wetenschappelijke gegevens 

tonen dat de kans groter is om besmet te worden door de volwassenen dan door de kinderen van 

eenzelfde huishouden. 

MAATREGELEN VOOR KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR  

Voor een kind (3 tot 5 jaar) wordt een test enkel aanbevolen als het kind voldoet aan de definitie van 

mogelijk geval van COVID-19 EN de klinische toestand een ziekenhuisopname vereist OF als het 

resultaat impliceert dat er maatregelen moeten worden genomen om nauwe contacten te 

beschermen (bijvoorbeeld wanneer er een cluster in een collectiviteit is of wanneer een familielid 

het risico loopt een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen). 

Eén kind heeft symptomen van een COVID-19 
besmetting. 

Tweede kind heeft symptomen van COVID-19 
binnen de 14 dagen na eerste bevestigde geval. 

Aanvraag test. Aanvraag test. 
Als het testresultaat negatief is of als het kind niet 
getest is (geen ernstige symptomen, geen risicovolle 
contacten of bevestigd geval in dezelfde bubbel) : het 
kind wordt thuis gehouden totdat zijn of haar 
gezondheid verbetert. 
 
Als het testresultaat positief is: 

 het kind blijft in thuisisolatie en kan 7 dagen na 
het optreden van de symptomen terugkeren 
naar het Vlot, zolang er geen koorts is gedurende 
de laatste 3 dagen en met een aanzienlijke 
verbetering van de symptomen. 

 de ouders brengen diensthoofd op de hoogte van 
het testresultaat. 

 het Vlot blijft open. 

 de andere kinderen worden geacht een laag 
risico op infectie te lopen: geen quarantaine of 
tests nodig. 

 

Als het resultaat negatief is: 

 het Vlot blijft open 

 het zieke kind blijft thuis tot het beter is 
 
 
Als het resultaat positief is (=tweede bevestigd geval), 
is er sprake van een cluster en: 

 het Vlot sluit, medewerkers en kinderen gaan 10 
dagen in quarantaine.  

 zo mogelijk worden andere kinderen die binnen 
de 14 dagen symptomen van mogelijke COVID-19 
ontwikkelen, ook getest, aangezien het 
testresultaat zal bepalen of familieleden (en 
andere nauwe contacten) al dan niet in 
quarantaine moeten worden geplaatst. 

 
 

 

Doordat we afwijken van richtlijnen en vragen aan medewerkers om bij contact met collega’s altijd 

een mondmasker en/of voldoende afstand te behouden, sluit het Vlot niet noodzakelijk als een 

medewerkers bevestigd besmet zijn.  

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf

