Boom 30 oktober 2020

Beste ouder,
Momenteel moeten we met veel maatregelen rekening houden, ook in de opvang. Om de opvang
voor iedereen veilig te houden herinneren we jullie graag aan de belangrijkste maatregelen.

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de opvang gaan?
Situatie in jouw gezin

Wat betekent dit voor jouw kind?

Gezinslid heeft een hoogrisicocontact gehad maar
heeft GEEN SYMPTOMEN
Gezinslid heeft een hoog-risicocontact
gehad en krijgt SYMPTOMEN (in
afwachting van een test)
GEZINSLID is Covid-19
besmet:

Jouw kind heeft GEEN SYMPTOMEN

Jouw kind heeft SYMPTOMEN

Gezinslid voelt zich ziek met Covid-achtige
symptomen
Jullie komen terug uit
reisgebied rode zone

Jouw kind is ziek of wordt te
ziek voor de opvang:
Bij minstens 1 van de volgende
symptomen:


Koorts (vanaf 38,0° - rectaal gemeten)



Plots optredende hoest en/of
ademhalingsmoeilijkheden

Jouw kind mag naar de opvang komen

Jouw kind moet in quarantaine in afwachting
van de test tot duidelijk is of het gezinslid
besmet is of niet

Jouw kind moet 10 dagen in
quarantaine (quarantaine van kind
start na de isolatieperiode van besmet
gezinslid)
Jouw kind moet minstens 7 dagen en tot
het beter is in quarantaine/thuisisolatie

Jouw kind moet in quarantaine tot duidelijk is of
het gezinslid besmet is of niet.
Volg steeds de richtlijnen van Ministerie
Buitenlandse zaken, zie website

Je haalt jouw kind op of het blijft
thuis. Jouw kind kan terug naar de
opvang als het 24u geen symptomen
en koorts had
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Plotse verandering van stoelgangspatroon
met 2 of meer waterige stoelgangen per
dag



Braken met bloed of herhaaldelijk braken



Plotse huiduitslag of blaasjes

Jouw kind is besmet met Covid-19 of de
arts stelt de diagnose Covid met of zonder
test

Verwittig de opvang!
Jouw kind moet tenminste 7 dagen thuis blijven
vanaf start symptomen of vanaf testafname (als
kind geen symptomen heeft.)
Jullie kind mag na isolatie terug naar de opvang
als het 3 dagen koortsvrij is en er beterschap is
bij de overige symptomen.

Belangrijke maatregelen om de opvang veilig te houden!
Blijf alert voor symptomen bij jouw kind
maar ook bij jezelf.

Bespreek jouw twijfels of bezorgdheden
over de gezondheidstoestand van jou, jouw
kind en andere gezinsleden en over het
naleven van de veiligheidsmaatregelen.

Pas veiligheidsmaatregelen toe!

houd een veilige afstand

Draag een mondmasker

kom alleen

kom nooit als je
mogelijks besmet bent

was je handen voor en na het
brengen en halen

houd breng- afhaalmomenten
zo kort mogelijk

Heb je nog vragen na het lezen van deze brief? Neem gerust contact op met Kobo
(info@kinderopvangkobo.be of 03/880.50.91).
Dankjewel om het samen met ons veilig te houden in de kinderopvang.
Met vriendelijke groet
Het Kobo-team
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