
 

Beste ouders,  

Beste zorgfiguren,  
 
Bij deze willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de huidige 

coronamaatregelen binnen onze afdeling. 
 

Maatregelen binnen de dagelijkse werking van TheA: 
- Mondmaskers zijn verplicht voor alle bezoekers vanaf 6 jaar met 

uitzondering van de kinderen opgenomen in de kleutergroep. 

- Handhygiëne wordt maximaal nageleefd. 
- Social distancing van 1,5 meter. 

- Maximale inzet op ventilatie. 
- Aparte in-en uitgang voor het betreden en verlaten van ons gebouw. 

 
Gezinsgesprekken: 

- Het hele gezin is welkom, tenzij anders afgesproken.  

- Mondmaskers voor iedereen 6+ en handhygiëne verplicht. 
- Social distancing van 1,5 meter. 

- Maximale inzet op ventilatie. 
 
SAMEN Ateliers: 

- 1 ouder of zorgfiguur per kind, broers en zussen kunnen niet aansluiten. 
- Mondmaskers en handhygiëne verplicht. 

- Social distancing van 1,5 meter. 
- Maximale inzet op ventilatie. 

 

Overlegmomenten: 
- Ouders zijn beiden welkom met Covid Safe Ticket. 

- Hulpverleners en school kunnen enkel fysiek aansluiten met een Covid 
Safe Ticket. Indien ze hier niet over beschikken, kan er een link worden 
verstuurd om digitaal aan te sluiten. 

 
Het kind is ziek of heeft symptomen: 

- Het kind kan niet naar TheA komen.  
- Verwittig zo snel mogelijk de betreffende leefgroep . 
- Indien het kind ziek wordt in TheA, vragen wij aan ouders om zo snel 

mogelijk de zieke te komen ophalen. 
- Contacteer zo snel mogelijk uw huisarts. Indien een COVID-test 

geadviseerd wordt, verwittig opnieuw de afdeling.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

COVID-besmetting kind:  

- Het kind kan niet naar TheA komen tot het einde van zijn ziekteperiode. 
Volg hierin de geldende maatregelen vanuit de overheid op.  

- Verwittig zo snel mogelijk de afdeling.  

- Het ziekenhuis schat in of er sprake is van hoog risico contact binnen de 
afdeling. Indien wel, dan kunnen de overige kinderen getest worden op 

COVID binnen TheA. Ouders worden gevraagd om in dit geval het kind zo 
snel mogelijk te komen halen. Afhankelijk van de resultaten zullen er 
verdere maatregelen genomen worden. Ouders worden hier steeds van op 

de hoogte gebracht.  
 

Quarantaine kind na hoog risico contact: 
- Volg de richtlijnen die opgelegd worden door de overheid. 

- Breng de leefgroep zo snel mogelijk op de hoogte. 
 
Besmetting van inwonende gezinsleden of familieleden: 

- Het kind kan niet naar TheA komen tenzij het inwonende gezinslid in 
isolatie geplaatst wordt en geen contact heeft met het kind.  

- Verwittig zo snel mogelijk de betreffende leefgroep. 
 
Indien mogelijke besmetting inwonende gezinsleden:  

- In afwachting tot het resultaat van de testing kan het geteste gezinslid de 
afdeling niet betreden. Het kind zelf kan wel naar TheA komen. 

- Kinderen worden tot aan de voordeur gebracht en weer opgepikt. 
Afspraken met de leefgroep kunnen gemaakt worden.  

- Indien positief resultaat: het kind kan niet meer naar TheA komen, tenzij 

het positief geteste gezinslid in isolatie geplaatst wordt.  
 

Indien inwonend gezinslid in quarantaine na hoog risico contact: 
- Het kind kan naar TheA blijven komen, indien zelf geen hoog risico contact.  
- We blijven waakzaam voor eventuele symptomen.  

 
 

De adviezen en opgelegde maatregelen vanuit de overheid veranderen 
regelmatig. De hierboven toegelichte acties voor TheA zijn opgesteld op 
8/12/2021, 8:00. Deze kunnen ten alle tijden aangepast worden. Indien deze 

richtlijnen worden bijgestuurd, stellen wij alles in het werk om iedereen tijdig op 
de hoogte te brengen.  

 
 
Bij vragen mag u ons steeds aanspreken.  

 
 

Vriendelijke groet, 
 

    Team TheA 

 


