INFORMATIE EN RICHTLIJNEN IN PULDERBOS OVER HET
CORONAVIRUS COVID-19
BERICHT AAN AL DE OUDERS
VRIJDAG 3 JULI 2020

Beste ouders
We komen uit een lange en moeilijke periode met heel wat maatregelen. Vandaag houden we de
veiligheid nog steeds goed in de gaten en zijn er nog tal van maatregelen waarvan we hopen dat
jullie ze ook gedurende de zomermaanden respecteren.
Om stapsgewijs terug te kunnen keren naar het ‘nieuwe normaal’ zijn de gekende
voorzorgsmaatregelen zoals social distancing, mondmaskers en handhygiëne van levensbelang voor
ons.
Alvast veel dank om #samen sterk te blijven tegen corona.

U komt tijdens de week op bezoek bij uw kind
 Parkeren doet u op parking zwembad, parking speelplaats of bosparking. U komt te voet naar de
hoofdingang.
o Wie mag op bezoek komen: maximum 2 volwassenen per bezoek (+ eventuele broers en zussen
van het opgenomen kind).
 Bij aanmelding worden steeds alle namen van alle bezoekers doorgegeven
 De bezoekers moeten altijd een mondmasker dragen. Gelieve uw eigen (stoffen)
mondmasker mee te brengen. (een chirurgisch mondmasker wordt aangerekend aan 2 euro
per stuk)
 Het mondmasker wordt ook buiten gedragen.
 Het mondmasker wordt ook gedragen bij contact met uw eigen kind.
 Voor alle bezoekers geldt:
o indien één van de bezoekers een verkoudheid of luchtwegklachten heeft, komt u NIET op
bezoek.
 Bezoek is enkel toegelaten op de kamer van het kind.
o Buiten wandelen op het terrein is toegelaten. Let op de physical distance tussen andere
bezoekers/kinderen
o Ook buiten geldt het maximum van 2 volwassenen per kind
 U verlaat om 20.00u ten laatste het revalidatiecentrum

Uw kind komt naar huis in het weekend
Voorafgaand aan het weekend
 Is er iemand van de kerngezinsleden ziek? Blijf thuis! Breng onmiddellijk de leefgroep op de
hoogte.

Je vertrekt in weekend
 1 kerngezinslid komt binnen via hoofdingang. Respecteer de physical distance
 Laat je naam registreren en zet je mondmasker op
 Meld je in de leefgroep aan en wacht op de kamer op briefing van leefgroep
 Verlaat het gebouw
Reva3 : via buitendeur aan leefgroep 2
Reva1-2 : via buitendeur aan snoezelruimte (is een one-way deur)
Tijdens het weekend
 Hou een corona contactdocument bij
Noteer op dit document alle namen van bezoekers + datum waar je kind contact mee heeft:
Bij een eventuele outbreak van corona moet dit document onmiddellijk ter beschikking kunnen
gesteld worden van Pulderbos.
 Bij notie van koorts neem je de temperatuur van je kind.
 Je houdt steeds in het oog of je kerngezinsleden eventuele luchtwegklachten of koorts hebben.
 Neem onmiddellijk telefonisch contact op indien je kind of ander kerngezinslid ziek wordt of
koorts maakt
 Respecteer ten allen tijden de veiligheidsvoorschriften
 Draag mondmasker daar waar het verplicht is of sterk aangeraden wordt.
Thuis moet je géén mondmasker dragen.
Je komt terug naar Pulderbos
 Bij voorkeur kom je op maandagochtend terug (vanaf 8u ben je welkom)
 1 kerngezinslid komt binnen via hoofdingang. Respecteer de physical distance
 Laat je naam registeren en zet je mondmasker op
 Meld je in de leefgroep aan en wacht op de kamer om briefing te doen over het weekend.

ALGEMENE RICHTLIJNEN






Clubhuis, feestzaal en cafetaria zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
Behoor je tot een risicogroep wordt het afgeraden om in Pulderbos op bezoek te komen.
Doordat het landelijk beleid veranderd is waardoor meer testing wordt uitgevoerd, zullen ook
onze kinderen en jongeren sneller getest worden bij luchtwegklachten, verkoudheden, koorts,…
In afwachting van het resultaat wordt het kind kortdurend in kamerisolatie gezet.
Indien je kind op vakantie komt naar huis of jullie op vakantie gaan, breng je bij ziekteklachten
de leefgroep op de hoogte vóór terugkeer naar Pulderbos.








Was vaak je handen met zeep
Hou 1,5 m afstand van elkaar
Ben je ziek? Blijf thuis!
Vermijd drukke plaatsen
Draag je mondmasker in openbare ruimtes, openbaar vervoer
Draag je mondmasker gedurende je ganse bezoek in Pulderbos

