
MAATREGELEN OPSTART ATELIER SJARABANG COVID-19
maatregelen covid-19 van 8 maart 2021

BUBBELS
- opstart werking in kleine, vaste groepen deelnemers en begeleiding, zgn. bubbels. De

samenstelling van de bubbels gebeurde in nauw overleg met de voorzieningen waar onze

deelnemers verblijven en de ouders.

- de bubbels bestaan voorlopig uit 4 deelnemers met 4 vaste begeleiders.

AANGEPASTE PRAKTISCHE AFSPRAKEN

- Door de aanpak met de bubbels zullen de openingsuren van het atelier voorlopig aangepast

worden:

- woensdag 13:30 - 16:30

- donderdag 9:30 - 12:30 en 13:30 -16:30

We vragen onze deelnemers om zo dicht mogelijk tegen het startuur aan te komen (dus geen

half uur vooraf om een koffietje te drinken, dat kan voorlopig niet :-)).

- Deelnemers nemen geen lunchpakket mee, iedereen eet thuis (voor of na het atelier).

- Koffiepauzes: elke deelnemer krijgt een drankje en koek aan de eigen tafel.

- Deelnemers delen geen werkmateriaal: voor elke deelnemer voorzien we een eigen

basispakketje materiaal. Ander materiaal wordt enkel door de begeleiding aangereikt. Deze

pakketjes blijven voor de hele periode die nodig is voor de deelnemer in kwestie.

- Gebruikte penselen worden in het atelier in een emmer gezet zodat er niet met meerdere

personen tegelijk aan de wasbak gestaan hoeft te worden.

- We voorzien een bak waar zaken zoals haardrogers die gebruikt werden in geplaatst kunnen

worden om ontsmet te worden.

SOCIAL DISTANCING

- de werktafels worden zo geplaatst dat deelnemers op minstens 1.5 m van elkaar kunnen

zitten. Voorlopig (tot nieuwe maatregelen afgekondigd worden) zit elke deelnemer met

zijn/haar begeleider in een aparte ruimte (10m²)

- Jassen, tassen, … worden bij elke deelnemer aan de tafel geplaatst.

- er worden geen knuffels, handdrukken, … gegeven (hoe moeilijk dat ook gaat zijn :-))

- chauffeurs, ouders, … die de deelnemers komen afzetten/ophalen, wachten buiten. Er wordt

beurtelings naar buiten gegaan.

- in de gang is steeds max. 1 persoon aanwezig.

- toiletgebruik: de begeleiding verwittigen zodat er kan gezien worden of deze vrij is, het toilet

wordt ontsmet na elk gebruik.

- voorrangsregels: wie buiten gaat heeft voorrang op degene die wil binnenkomen. Wie trap

opgaat voorrang op wie naar beneden komt.

HYGIËNISCHE VOORZORGEN

- handen wassen:

- bij aankomst ontsmet iedereen zijn handen



- na elk toiletbezoek worden de handen grondig gewassen.

- bij het einde van de atelierbeurt worden de handen opnieuw gewassen.

- ontsmettende handgel is voorzien bij de deur, in het atelier en in het toilet.

We voorzien papieren handdoeken om de handen af te drogen..

- Zowel de deelnemers (+12) als de begeleiding dragen een mondmasker, deze is zelf te

voorzien. Sjarabang voorziet ook maskertjes voor degenen die er eentje vergeten is

(comfortmasker)

- voor de begeleiding: via de Ronde Tafel Mechelen krijgen we spatmaskers (die het hele

gezicht afschermen) die gedragen worden door de begeleidende vrijwilligers, in combinatie

met een mondmasker. Ook handschoenen zullen voorzien worden.

- het atelier wordt na elke sessie gereinigd:

- tafels, stoelen en materiaal worden ontsmet na elk blokje zodat de volgende bubbel

veilig kan deelnemen.

- op het einde van de dag wordt ook de vloer gepoetst.

- ontsmetten deurklinken en toilet (na elk gebruik) gebeurt ‘s morgen, ‘s middags en

na afloop.

- vuilbakjes op het einde van de dag leegmaken.

- De deuren in het atelier en gangen blijven openstaan, ook de ramen zullen geopend worden

voor extra ventilatie. Neem een extra trui/vest mee wanneer het frisser weer is.

Tussen de sessies door worden de ruimtes extra geventileerd.

COMMUNICATIE MET DEELNEMERS

- de voorzorgsmaatregelen worden vooraf met alle deelnemers gecommuniceerd.

- we voorzien gevisualiseerde communicatie omtrent handhygiëne, gebruik mondmaskers en

toiletgebruik → gang, atelier, toilet.

(o.a. posters Sciensano om af te printen)

- BELANGRIJK! deelnemers of begeleiding die zich ziek voelen of symptomen vertonen, komen

uiteraard niet (tot min. vijf dagen voor de atelierdag).

Krijg je kort na je atelierbezoek symptomen van covid-19? Verwittig dan de medewerkers van

Sjarabang via info@sjarabangvzw.be.

SYMPTOMEN COVID-19:

De meest voorkomende symptomen:

- koorts
- droge hoest
- vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen:

- pijn in het lichaam
- keelpijn
- diarree
- bindvliesontsteking
- hoofdpijn
- aangetast smaak- of reukvermogen
- huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

mailto:info@sjarabangvzw.be


Ernstige symptomen:

- kortademigheid of ademhalingsproblemen
- pijn of druk op de borst
- aangetast spraak- of bewegingsvermogen


