
    

	Op elke cursusplaats wordt een lokaal voorzien waar de deelnemer in quarantaine kan:  
 	Wanneer een deelnemer symptomen vertoont, wordt deze afgezonderd. 
 	Dit wil ook zeggen dat wanneer een deelnemer symptomen vertoont die niet  
  overeenkomen met COVID-19, maar wel besmettelijk kunnen zijn, deze afgezonderd wordt.   
  Bijvoorbeeld bij buikgriep, met braken en diarree zonder koorts.

	De ouders/voogd van de deelnemer worden zo snel mogelijk verwittigd en komen hun kind zo   
 snel mogelijk ophalen. Bij vermoeden van COVID-19 nemen de ouders/voogd zo snel mogelijk   
 contact op met de huisarts om een test af te nemen.  
 Wanneer de symptomen niet overeenkomen wordt de deelnemer ook opgehaald. 

	De bubbel waarin de zieke deelnemer aanwezig was: 
 	Bij vermoeden van COVID-19 worden mondmaskers gedragen en social distancing  
  ten alle tijden gerespecteerd.  
 	Wanneer duidelijk was dat de symptomen niet overeenkomen met COVID-19  
  verandert er niets binnen de bubbel.

	De deelnemer wordt getest op COVID-19: 
 	Is de test negatief, dan kan de cursus doorgaan en wordt de social distancing opgeheven.  
 	Is de test positief, wordt de cursus stopgezet en gaan alle deelnemers naar huis.  
  Zij kunnen gedurende 14 dagen niet meer deelnemen aan activiteiten. 

	Elk van deze stappen wordt gecommuniceerd naar de ouders toe tijdens de activiteit.  
 We vragen de ouders niet te panikeren en steeds de test af te wachten bij vermoeden  
 van COVID-19.

 Extra vragen
	Moet elke zieke deelnemer het kamp verlaten?  
 Een belangrijke voorwaarde is dat men niet ziek mag zijn om te kunnen deelnemen. Dat wil  
 inderdaad zeggen dat er mogelijks in de zomer van 2020 meer deelnemers huiswaarts worden   
 gestuurd. Of er vermoeden van COVID-19 is of niet: de zieke gaat in quarantaine en wordt naar   
 huis gestuurd. 

	Wat met breuken, verstuikingen, insectenbeten…  
 Wie een trauma oploopt zoals een breuk, niet-besmettelijk probleem waarbij tussenkomst   
 van een (huis)arts nodig is bv. allergische reactie op een beet... hoeft niet in quarantaine te    
 worden gezet maar kan mits het volgen van de maatregelen een plaatselijke dokter of ziekenhuis 
 bezoeken. Of deze persoon dan nog verder kan deelnemen aan het aanbod wordt ook door de   
 medische experts geadviseerd. 


