Ziek zijn
Wat doe je als een gebruiker en medewerker ziek is? (+12 jaar)
Zijn het symptomen die op een Covid-19 kunnen wijzen?
Symptomen zijn
minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zonder andere duidelijke oorzaak:
hoest, kortademigheid, pijn in de borstkas, acuut verlies van reuk- of smaakvermogen
OF minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak:
koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree,
acute verwardheid, plotse val
OF een verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest …)

Antwoord op bovenstaande vragen ja of neen?
Is er twijfel? Ga langs bij de huisarts.

Ja

Nee

Ga onmiddellijk in quarantaine
Bel de huisarts
Verwittig diensthoofd
Testen
Je blijft thuis tot er resultaten zijn

Test is positief






Je blijft in
quarantaine
Breng je diensthoofd
op de hoogte
De contact tracing
rond jouw persoon
wordt opgestart
Wees 14 dagen extra
waakzaam voor
symptomen,
respecteer de
algemene
hygiënemaatregelen.

Test in negatief





Stop de quarantaine
zodra de symptomen
beter zijn
Breng je diensthoofd
op de hoogte
Wees 14 dagen extra
waakzaam voor
symptomen.

Normale procedure bij ziekte.
Gebruikers die ziek zijn blijven thuis tot het beter
gaat.
Medewerkers blijven thuis conform richtlijnen
arbeidsreglement.

Contact met iemand die positief testte
Richtlijnen tussen personen die meer dan 12 jaar zijn.
Contacten met hoog risico
Contacten met laag risico
Personen die gedurende langere tijd (cumulatief meer
dan 15 minuten over één dag) én van dichtbij (minder
dan 1,5 m) in contact geweest zijn zonder een correct
gedragen mond- en neusmasker.

Personen die zich gedurende langere tijd in dezelfde
ruimte bevonden, maar daarbij gedurende minder
dan een kwartier (cumulatief) op een afstand van
minder dan 1,5 m contact hebben gehad met de
besmette persoon.





personen die langer dan een kwartier (cumulatief
over één dag) op een afstand van minder dan1,5
m contact hebben gehad met de besmette
persoon, maar gedurende de hele tijd een masker
over mond en neus hebben gedragen.




je hoeft niet in quarantaine
blijf wel de algemene hygiënemaatregelen
opvolgen
wees 14 dagen extra waakzaam voor symptomen
en beperk je sociale contacten



personen die direct fysiek contact hebben gehad
zoals bijvoorbeeld knuffelen of vechten.
personen die in direct contact (van persoon tot
persoon) zijn geweest met lichaamsvloeistoffen
of excreties van de besmette persoon bijvoorbeeld speeksel of neussecreties.

Gevolgen





ga minstens 10 dagen in quarantaine
breng je werkgever op de hoogte
momenteel is er geen test tenzij symptomen
wees 14 dagen extra waakzaam voor symptomen
en vermijd sociale contacten

Gevolgen



Aansluitende informatie:








Voor Baken beschouwen we gebruikers onderling altijd als hoog-risicocontacten.
Dat wil zeggen dat een bevestigde besmetting bij cliënten altijd zal leiden tot sluiten van de
groep voor 10 dagen. Werking schakelt over naar ondersteuning op afstand.
Medewerkers zijn als de geldende voorzorgsmaatregelen worden toegepast een
laagrisicocontact van gebruikers en elkaar, bijgevolg blijven we werkzaam.
Bij bevestigde besmetting van een medewerker zal de werking nooit onmiddellijk sluiten. Er is
daarvoor overleg noodzakelijk met Liantis – arbeidsgeneesheer.
Een huisgenoot van de gebruiker is ziek met vermoeden Covid-19:
o +12 jaar: gebruiker blijft thuis tot er duidelijkheid is.
o -12 jaar: op advies van Dr. Vanderlinden blijft een kind thuis tot er duidelijkheid is.
Een huisgenoot van de medewerker is ziek met vermoeden Covid-19: door het toepassen van
veiligheidsmaatregelen kan je komen werken.
-> Worden bovenstaande situaties een bevestigde situatie dan dien je te kijken naar de
flowchart, contact met iemand die positief testte.

