2.2.23 Coronaprotocol (Covid19)
1. Inleiding
Ook al zijn we inmiddels beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en de opgebouwde immuniteit, het
virus is er nog steeds. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet
besmetten. Ook bij Wigwam blijven we ons dus houden aan de landelijke adviezen en maatregelen van de
rijksoverheid en de algemene hygiënerichtlijn van het RIVM, om de verspreiding van het coronavirus
beperken.
Tijdens het verblijf bij Wigwam vinden zo nodig updates plaats. Naar aanleiding van veranderingen in het
landelijk corona-beleid en van ervaringen uit de praktijk kan dit protocol aangepast worden, maar ook
vanwege eisen die gesteld (gaan) worden door de gemeente en/of eigenaar/organisatie waar de
desbetreffende locatie zich bevindt.

2. Landelijke adviezen om verspreiding coronavirus te beperken
Met onderstaande adviezen kun je besmetting voor jezelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen en kun
je rekening houden met mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid.

a. Basisadviezen m.b.t. corona
 Was regelmatig en zorgvuldig je handen,
 hoest en nies in je elleboog,
 blijf thuis bij klachten en doe een test,
 zorg voor voldoende frisse lucht,
 haal een vaccin, booster- of herhaalprik.
Anderhalve meter afstand houden is niet verplicht, maar blijft wel verstandig.
b. Het virus kan zich minder snel verspreiden als je tevens een aantal hygiëne-adviezen opvolgt:
 Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.
 Raak je gezicht zo min mogelijk aan.
 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je
handen.
 Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.
 Maak handcontactpunten zoals deurklinken, spelmateriaal en EHBO materiaal na gebruik en
regelmatig schoon.
 Hanteren van ventilatiemaatregelen; zorg voor frisse lucht.
c. Tevens is het van belang dat er dagelijks geïnformeerd wordt naar mogelijke corona symptomen.
Stichting Wigwam volgt hierbij de RIVM adviezen voor dagbesteding:
Het dagelijks (mondeling) informeren naar de gezondheid van gezinnen, deelnemers en vrijwilligers blijft
van belang, om personen die verdacht worden van een besmetting met het coronavirus op tijd te kunnen
identificeren. Bij klachten, zie volgende alinea.

3. In contact geweest met een besmet persoon?
Je hoeft niet in isolatie als je in de buurt was van iemand met corona. Om besmettingen en verspreiding
van het virus tegen te gaan, is het wel belangrijk om na contact met een positief getest persoon:
 extra alert te zijn op klachten,
 direct te testen bij klachten en
 in overleg met landelijk kantoor verdere afspraken te maken.
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4. Klachten
Heb je klachten die horen bij het coronavirus zoals verkoudheid, koorts, hoesten of benauwdheid?
Voorkom dat je andere mensen besmet. Doe een zelftest en ga in quarantaine. Tot de uitslag bekend is
neem je niet deel aan Wigwamactiviteiten. Kijk voor meer uitleg over symptomen en quarantaine op:
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-enzorg/symptomen-coronavirus
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/inthuisquarantaine-door-corona

5. Positieve (zelf)test
Je gaat direct in isolatie na een positieve zelftest of testuitslag van de GGD***. Dat betekent dat je naar
huis gaat. Dit is om besmetting van anderen te voorkomen. Hoe lang de isolatie duurt en wat de regels zijn
vind je terug op deze website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test

Iemand heeft corona-gerelateerde klachten

Betreffende persoon stelt de projectleiding* op de hoogte
en neemt niet (meer) deel aan activiteiten

Betreffende persoon (of diens verantwoordelijke/ouder) doet een zelftest/laat een test uitvoeren
door de GGD (alleen als u tot de doelgroep behoort)***
Call-center GGD: 0800-1202

In afwachting van de uitslag zondert de betreffende persoon zich af in zijn eigen tent/huisje in
afwachting van de uitslag van de test

De uitslag is negatief

De uitslag is positief**

Betreffende persoon hervat de activiteiten

Persoon gaat in isolatie

*
**

Projectleiding brengt zo snel als mogelijk het Landelijk Kantoor op de hoogte.
Indien er sprake is van een positief testresultaat informeert het Landelijk Kantoor de organisatie /
eigenaar van de desbetreffende locatie.
***
Kijk hier om te bepalen of je tot de doelgroep behoort:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
6. Persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens verzorging
Op verzoek van een medewerker of deelnemer zal bij de persoonlijke verzorging, waarbij begeleiders
binnen 1,5 meter van een kind/jongere komen, een chirurgisch mondneusmasker type II en handschoenen
gedragen worden. Dit wordt afgestemd tussen projectleider, begeleider en de ouder van het kind/jongere
met een beperking.
Er wordt geen extra zorg en begeleiding gegeven buiten de programma-uren.
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