
KIND OF ANIMATOR IS ZIEK TIJDENS DE SPEELPLEINWERKING

Kind of animator is ziek

Lijst met symptomen bekijken

Is er een vermoeden van COVID?

KIND OF ANIMATOR IS ZIEK EN  
ER IS EEN VERMOEDEN VAN COVID

 f Kind of animator wordt onmiddellijk in quarantai-
ne geplaatst. Per locatie voorzien we een quaran-
taineruimte.

 f We verwittigen de ouders onmiddellijk en ouders 
moeten het kind zo snel mogelijk komen afhalen.

 f Ouders gaan zo snel mogelijk met het kind naar 
de dokter.

KIND OF ANIMATOR HEEFT GEEN COVID

 f De speelpleinwerking in de bubbel kan gewoon 
doorgaan.

 f Het kind of animator mag terug aan de speel-
pleinwerking deelnemen (of aan welke andere 
activiteit dan ook) als hij/zij niet meer ziek is EN 3 
dagen geen symptomen meer heeft van de ziekte.

KIND OF ANIMATOR IS ZIEK MAAR GEEN  
SYMPTOMEN COVID

 f We gaan op zoek naar bepaalde oorzaken zoals 
een allergie of zonnebrand,…

 f We contacteren de ouders om het kind te komen 
halen. Zieke kinderen mogen niet aanwezig zijn 
op de speelpleinwerking.

 f We vragen om de huisarts te raadplegen en de 
speelpleinwerking op de hoogte te houden.  
De huisarts beslist of het kind al dan niet mag 
terugkomen naar de speelpleinwerking.

 f We vragen de ouders om ook achteraf alert te 
blijven.

 f Het kind of animator mag terug aan de speel-
pleinwerking deelnemen (of aan welke andere 
activiteit dan ook) als hij/zij niet meer ziek is EN 3 
dagen geen symptomen meer heeft van de ziekte.

KIND OF ANIMATOR HEEFT COVID

Het zieke kind of animator zelf

 f Kind of animator moet in isolatie en mag mini-
mum 7 dagen niet deelnemen aan activiteiten 
(speelpleinwerking, sportkamp, training, afspre-
ken met vriendjes…).

 f Als het kind of animator opnieuw wil deelnemen 
dan mag hij/zij 3 dagen geen symptomen meer 
gehad hebben.

Andere kinderen en animatoren van dezelfde  
bubbel

 f Alle ouders van kinderen van dezelfde bubbel 
worden zo snel mogelijk gecontacteerd. (door de 
speelpleinwerking of door de contacttracing)

 f Alle kinderen en animatoren van dezelfde bubbel 
laten een test afnemen bij de huisarts.

 f Alle kinderen en animatoren gaan in thuisisolatie 
op advies van de dokter



KIND OF ANIMATOR IS ZIEK NA DE SPEELPLEINWERKING

Kind of animator is na de speelplein- 
werking besmet met COVID

Indien je kind COVID zou hebben vragen 
we om de speelpleinwerking zo snel  

mogelijk te verwittigen

Kinderen en animatoren van dezelfde bubbel die de 
laatste dagen in contact zijn gekomen met het be-
smette kind of animator worden gecontacteerd door 
de speelpleinwerking of contactonderzoeker

 f Alle kinderen en animatoren van dezelfde bubbel 
laten een test afnemen bij de huisarts.

 f Alle kinderen en animatoren gaan in thuisisolatie 
op advies van de dokter en mogen niet deelne-
men aan activiteiten (speelpleinwerking, sport-
kamp, training, afspreken met vriendjes…).

IEMAND UIT DE DICHTE OMGEVING VAN EEN KIND OF ANIMATOR  
IN DE BUBBEL HEEFT COVID

Als iemand uit de dichte omgeving van 
het kind of animator COVID zou hebben 
vragen we om de speelpleinwerking zo 

snel mogelijk te verwittigen.

KIND OF ANIMATOR MET BESMET PERSOON  
IN DICHTE OMGEVING

 f Kind of animator wordt naar huis gestuurd.

 f Kind of animator laat een test afnemen

 f Kind of animator gaat in thuisisolatie op advies 
van de dokter en mag niet deelnemen aan acti-
viteiten (speelpleinwerking, sportkamp, training, 
afspreken met vriendjes…).

ANDERE KINDEREN EN ANIMATOREN  
UIT DEZELFDE BUBBEL

 f We blijven alert en vragen dit ook aan de ouders.

 f Indien het kind of animator besmet zou zijn 
ondernemen we de stappen zoals bij  besmetting 
tijdens de speelpleinwerking


