
 

Beste ouders, beste zorgfiguren,  
 
Bij deze willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de huidige 
coronamaatregelen binnen onze afdeling. 
 
Mondmaskerplicht:  
Gezien wij een zorginstelling zijn, gelden er in TheA andere regels dan in de 
bredere maatschappij. Wij hebben deze, in overleg met het ziekenhuis, maximaal 
afgestemd op wat nodig is in onze werking. Vanaf 10/3/2022 gelden volgende 
maatregelen: 

- De opgenomen kinderen en jongeren moeten geen mondmasker meer 
dragen, tenzij ze recent een COVID-besmetting hebben doorgemaakt. 
Hierin volgen wij de geldende maatregelen vanuit de overheid.  
 

- Mondmaskers blijven verplicht voor alle bezoekers vanaf 12 jaar. Concreet 
wil dit zeggen bij het brengen en ophalen van de kinderen en jongeren, bij 
gezinsdagen, bij café-KD, bij gezinsgesprekken, … .  

 
- Het mondmasker kan afgezet worden tijdens een gesprek eens men op 

afstand van elkaar heeft plaatsgenomen. Eens je jezelf verplaats in de 
ruimte of het gebouw, wordt een mondmasker opnieuw opgezet.  
 

- Bij gezinsdagen vragen we aan alle ouders/zorgfiguren/broers en zussen 
+12 om het mondmasker te dragen gezien we hier met een grote groep 
bij elkaar zitten. De opgenomen kinderen en jongeren moeten dit niet 
dragen.  
 

- Voor het personeel gelden volgende regels:  
o Onze leefgroepbegeleiding moet het mondmasker niet dragen 

doorheen de dag bij het begeleiden van de groep. Indien er 
externen de groep betreden, zetten zij dit terug op. Ook indien zij 
ondersteunen bij één van de andere groepen, dragen zij een 
mondmasker. 

o Therapeuten, artsen, … dragen doorheen de dag het mondmasker. 
Zij kunnen dit afzetten eens ze plaats genomen hebben op afstand 
van anderen in de ruimte.  

 
- Handhygiëne wordt maximaal nageleefd. 
- Maximale inzet op ventilatie en het gebruik van CO2 meters. 

 
Bij ziekte/hoogrisicocontact:  
Het kind is ziek of heeft symptomen: 

- Het kind kan niet naar TheA komen. Kinderen vanaf 6 jaar met mogelijke 
symptomen van COVID-19 moeten nog steeds getest worden. 

- Contacteer zo snel mogelijk uw huisarts. Indien een COVID-test 
geadviseerd wordt, verwittig de afdeling en houdt ons op de hoogte van 
het resultaat.  



 

- Indien het kind ziek wordt in TheA, vragen wij aan ouders om zo snel 
mogelijk de zieke te komen ophalen. Indien nodig kan een COVID-test 
afgenomen worden op de afdeling met toestemming van de ouder.  
 

 
COVID-besmetting kind:  

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

- Verwittig zo snel mogelijk de afdeling en breng ons op de hoogte van de 
afwezigheidsduur.  

- Indien een jongere 12+ besmet geweest is, dan zal er gevraagd worden 
om een mondmasker te dragen de eerste 3 dagen van de terugkeer in 
TheA.  

 
Risicocontacten in de leefgroep:  

- KD-atelier en OK-atelier: In geval van risicocontact worden alle leden van 
de groep beschouwd als laag-risico contact. Er moeten geen verdere 
stappen genomen worden. Wel vragen we alert te zijn voor symptomen.  

- ID-atelier: Bij de jongeren behandelt men risicocontacten hetzelfde als bij 
volwassenen. De afdeling zal in overleg met het ziekenhuis een inschatting 
maken van de mate van risico. Afhankelijk hiervan zullen er verdere 
stappen gezet worden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
wel of niet gevaccineerde patiënten.  

Besmetting van inwonende gezinsleden of familieleden: 
- Verwittig zo snel mogelijk de betreffende leefgroep. 
- KD-atelier en OK-atelier: Het kind kan naar TheA komen, maar moet 

verder de geldende maatregelen vanuit de overheid volgen betreffende 
niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten. De kinderen worden aan de 
voordeur afgezet en opgehaald. Besmette ouders mogen de afdeling niet 
betreden. 

- ID-atelier: De maatregelen zijn afhankelijk van de vaccinatiestatus. We 
volgen hierin de geldende regels vanuit de overheid.  
 

De adviezen en opgelegde maatregelen vanuit de overheid veranderen 
regelmatig. De hierboven toegelichte acties voor TheA zijn opgesteld op 
10/03/2022, 11:00. Deze kunnen ten alle tijden aangepast worden.  
 
Bij vragen mag u ons steeds aanspreken.  
 
Vriendelijke groet, 

    Team TheA 


