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Vrijdag, 13 maart 2020

Beste ouder(s) ,
Een 10-tal dagen geleden hebben we reeds gecommuniceerd over de impact van het
coronavirus op onze werking via een brief in onze opvanglocaties.
Gezien de recente ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus willen we
graag onze acties nog eens duidelijk op een rijtje zetten.
Vanuit Infano Vzw volgen wij de ontwikkelingen m.b.t het coronavirus op de voet en blijven
u hierover informeren. Wij volgen de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid
(Vlaamse overheid).
Waarom gaan de opvanglocaties niet dicht?
De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is duidelijk : alle opvanginitiatieven blijven
open, alle interne geplande activiteiten gaan onder voorbehoud door.
•
•
•

De gevolgen van COVID-19 zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en
genezen vlotter.
Door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met kwetsbare groepen
(bijvoorbeeld: grootouders) wat de overheid net willen vermijden.
Zolang kinderen geen symptomen vertonen komen ze naar de opvang.

Waar blijven we op letten?
Alle modaliteiten zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement blijven zonder
uitzondering van toepassing.
De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven waakzaam
voor ziektesymptomen en passen de preventieve maatregelen toe:
•
•
•
•
•

Zeer geregeld handen wassen en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen
Deze handhygiëne zoveel mogelijk toepassen, ook bij de kindjes
Gebruik van papieren zakdoeken of doeken van dispenser (ook voor afdrogen
handen)
Opletten bij hoesten en niezen (liefst in armplooi opvangen)
Alertheid bij mogelijke symptomen

En wat met onze kindbegeleiders?
Onze kindbegeleiders kregen nogmaals de nodige richtlijnen omtrent een goede hand-,
hoest- en nieshygiëne. Onze kindbegeleiders kunnen ook steeds terecht bij hun
verantwoordelijke en bij onze preventie-adviseur van Infano VZW met eventuele vragen of
bezorgdheden.
Infano Vzw beseft dat we in een hoogst uitzonderlijke situatie zitten en dat de communicatie
heel vlug kunnen bijgestuurd worden. Wij blijven in nauw contact met Kind & Gezin. Van
zodra we iets nieuws ontvangen, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte. We
danken jullie alvast voor jullie begrip.
Heeft u toch nog vragen of bezorgdheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de
verantwoordelijke van de opvanglocatie of via mail naar ons algemeen mailadres:
Corona@infano.be

Met vriendelijke groet,
Stephan Plattiau
Algemeen directeur

