Voor aanvang dienst:
Check website voor de dienst
https://lci.rivm.nl
Neem voor het verlenen van zorg
contact op met kind/gezin
Stel elk gezin waar je komt
de volgende vragen
Heeft één van uw familieleden bewezen
het Coronavirus?
Heeft één van uw familieleden contact
gehad met een bewezen Coronapatiënt?

Heeft een van uw gezinsleden
luchtwegproblemen en/of koorts?

Loop voor jezelf
de beslisboom door

Heeft het kind/jongere klachten?

Ja

Nee

Heeft het kind/jongere contact gehad met
een bewezen COVID-19 patiënt?

Ja

Nee

C

B

A

Adviezen ouders/gezinsleden

Let op dit is een dynamisch document: afhankelijk van de actuele situatie zullen aanpassingen worden gedaan
in dit document. Lees voor elke dienst even de nieuwste updates en neem maatregelen om besmetting te
voorkomen!

Als ouders of gezinsleden klachten hebben dan:
Vraag of ze in een andere ruimte kunnen verblijven. Is dat niet mogelijk vraag dan minimaal 1,5
meter afstand. Is dat ook niet mogelijk dan moeten ouders een chirurgisch mondmasker
dragen.

A

B

Kind/jongere heeft geen luchtwegklachten, griepklachten of koorts:
Geen verdenking COVID-19
Geen handen schudden
Goede handhygiëne
Zorg leveren

Kind/jongere heeft luchtwegklachten, griepklachten en/of koorts en geen contact met bewezen
COVID-19 in de naaste omgeving:
Reguliere isolatiemaatregelen:
Handschoenen,
Chirurgisch mondmasker
Geen electieve zorg (zorg die kan worden uitgesteld maar een ander moment)
Reguliere zorg leveren in overleg met ouders, bepaal samen met ouders de mogelijkheden
wanneer ouders aan het werk zijn en het kind niet terecht kan op school of andere opvang.
Neem contact op met de hoofdbehandelaar voor advies en/of diagnostiek.

C

Kind/jongere heeft luchtwegklachten, griepklachten, koorts hebben bewezen COVID-19 en/of
contact met bewezen COVID-19 in de naaste omgeving:
Strikte isolatiemaatregelen
Handschoenen,
FFP1 masker of chirurgisch mondmasker
Schort
Beschermingsbril
Neem contact op met de hoofdbehandelaar voor advies en/of diagnostiek.

Zorg op school n.a.v. maatregelen kabinet minder meer van toepassing

Belangrijk: Rapporteer na elk zorgmoment de status van het kind en het gezin tav het Coronavirus in het zorgdossier.

