MAATREGELEN VOOR DE HEROPSTART VAN LESWERKING EN EDUCATIEVE ACTIVITEITEN (01/02/2021)
De richtlijnen zijn gebaseerd op protocollen en basisteksten van de sectoren cultuur, sport, jeugd en onderwijs (het brede kruispunt waarop circusateliers actief zijn) en
werden opgemaakt in nauw overleg met het netwerk van acht (door het Circusdecreet erkende) circusateliers.
Uiteraard dient naast de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad ten alle tijden ook rekening gehouden te worden met de regionale kleurencodes en de extra
maatregelen die genomen worden door provinciale en lokale overheden (hiërarchisch hoger in rang). Wie actief is in externe locaties (niet in eigen beheer) moet bovendien
ook rekening houden met maatregelen en afspraken die de exploitatiehouder voorschrijft.
REGELS BINNEN DE LESBUBBEL VAN MAX. 10 PERSONEN (oppervlakte infrastructuur is minimaal 10m²/deelnemer) – 25 personen bij circuskampen in de
krokusvakantie.
13- JAAR DEELNEMERS (tot geboortejaar 2008)
13-18 JAAR DEELNEMERS (2003-2007)
Ventileer de ruimte voldoende door ramen en deuren open te zetten.
De ciruskerk heeft een ventilatie-systeem.
OK, ‘onderling’ geen beperkingen binnen de lesbubbel.
Maar vermijd contacten met de hele groep en intensieve fysieke
contacten (partneracro).

Enkel buiten

LEERLINGEN &
MONDMASKERS

NEE – (kinderen vanaf 12 jaar moeten voor en na de les wel
een mondmasker dragen in de gebouwen en op de
speelplaats).

In de publieke ruimtes wordt overal een mondmasker gedragen.
Binnen de bubbel op de circusvloer, bij de start van fysieke activiteiten, mogen
de deelnemers hun mondmasker eventueel aan de kant leggen. (Voorzie als
lesgever daartoe dan best een duidelijke en hygiënische plek). Bij intensieve
oefeningen wordt afgeraden om een mondmasker te dragen!

BEGELEIDER &
FYSIEK CONTACT

De begeleider komt zo weinig mogelijk in fysiek contact met de
leerlingen, tenzij voor didactische of veiligheidsredenen (bv.
valbegeleiding) -- uitgezonderd bij lessen met kleuters tot 6 jaar.
Bij EHBO draagt de begeleider een mondmasker + handschoenen.

De begeleider komt zo weinig mogelijk in fysiek contact met de leerlingen,
tenzij voor didactische of veiligheidsredenen (bv. valbegeleiding).
Bij EHBO draagt de begeleider een mondmasker + handschoenen.

DENSITEIT
LEERLINGEN &
FYSIEK CONTACT

Beperk zoveel mogelijk de fysieke contacten, ook binnen de lesbubbel.
Lichte contacten tussen leerlingen mag in circustechnieken, we vermijden
contact met de hele groep en intensieve fysiek contact (partneracro)

BEGELEIDER &
MONDMASKER

MATERIAAL
HYGIENE

PERSOONLIJKE
HYGIENE

Begeleiders dragen altijd een mondmasker. Enkel voor begeleiding
van kleuteractiviteiten moeten er geen mondmaskers gedragen
worden.

Begeleiders dragen altijd een mondmasker. Ja, ook buiten!

* We beperken het doorgeven van materiaal ook tijdens de les(bubbel) zo veel mogelijk (leerlingen brengen indien mogelijk eigen klein materiaal zelf
mee)
* De lesgevers ontsmetten na de les alle materialen en oppervlaktes met een hoog contactrisico.
* We zijn voorzichtig met veelvuldig gebruik van doek en trapeze (zeker met verschillende lesgroepen). Deelnemers wassen/ontsmetten voor en na
gebruik zeker de handen!

DE VASTE REGELS BLIJVEN GELDEN…
Handen wassen voor/tijdens/na activiteiten, hoesten in de ellenboog, niezen in een papieren zakdoek, …
AANDACHTSPUNTEN BIJ DAGELIJKSE LESSEN (JAARWERKING):
* We voorzien aan de ingang alcogel en/of wasbakken om de handen voor de les te reinigen. Kinderen die hun handen niet willen laten ontsmetten
mogen ze ook wassen.
* We voorzie ook in de werkruimte alcogel om handen tijdens de les voldoende te ontsmetten (bv. voor gebruik luchtacro- e.a. toestellen)
* We voorzie een reserve aan mondmaskers aan voor begeleiders en andere 12+ jarigen die ze vergeten zijn. Lesgevers die dat willen kunnen FFP2maskers krijgen.

INFRASTRUCTUUR
CIRCULATIE
(ONTHAAL/TERUG
KEER)

AANDACHTSPUNTEN BIJ DAGELIJKSE LESSEN (JAARWERKING):
* We voorzien aparte in- en uitgangen zodat de verschillende groepen niet met elkaar in contact moeten komen. Mondmaskers zijn voor 12+ verplicht
in alle publieke ruimtes (niet in de circuszaal zelf).
* Ouders en andere derden zijn niet toegestaan in de gebouwen.
* Een lesgever vangt de deelnemers op aan de ingang en registreert aanwezigheden.
* We gebruiken de kleedkamers niet.

DEELNAMEVOORWAARDEN

Algemene deelnamevoorwaarden:
* Iedereen die wil deelnemen moet vooraf ingeschreven zijn.

* Als een kind tot de risicogroep behoort, is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico in te schatten. Ze kunnen de huisarts inschakelen
bij deze overweging. De ouders kunnen deze risicofactor en eventuele medicatie (soort, hoeveelheid, toedieningswijze) in een medische fiche
aangeven.
* Wat als een deelnemer zelf één van de COVID klachten heeft?
1. Koorts (38,0°C en hoger) tenzij de oorzaak van de koorts gekend.
2. Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
3. Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.
4. Niet meer goed kunnen ruiken of proeven

De deelnemer blijft thuis en neemt meteen contact op met de huisarts. Als die beslist om een test te laten uitvoeren blijft de deelnemer sowieso thuis
tot de resultaten bekend zijn.
-> de test is negatief: Dan kan je terug deelnemen als er geen koorts meer is en de klachten beter zijn.
-> de test is positief: Dan blijft je sowieso thuis zolang je besmettelijk bent (= 7 dagen na de start van de klachten). Na 7 dagen kan je opnieuw
deelnemen als er minstens 3 dagen geen koorts en klachten meer zijn.
* Wat als een deelnemer ‘nauw contact’ had met iemand die besmet is?
= Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) of met andere volwassenen of kinderen vanaf 12 jaar indien er langer dan 15 minuten
contact was op minder dan 1,5 m of bij knuffelen, kussen,…
De deelnemer blijft thuis en laat zich testen, ook als hij/zij (nog) geen klachten vertoont:
-> test is negatief: De deelnemer blijft best 14 dagen na het nauw contact thuis. Tot dan kunnen nog klachten ontstaan. Of 9 dagen na het contact kan
er opnieuw getest worden… is ook die test opnieuw negatief, dan mag je terug deelnemen. Volg sowieso de (update) quarantaineregels van de dokter!
-> test is positief: De leerling blijft thuis zolang hij besmettelijk is. Dit is 7 dagen na de afname van de test.
(Bron: Beslisboom COVID 19 –VWVJ ism Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – 8-8-2020)

ADMINISTRATIE

We registreren gegevens van deelnemers, artiesten, bezoekers en personeel.

COVID CONTACT/
CRISIS PLAN

We volgen de procedure bij COVID besmetting (zie hierna) indien we te maken hebben met besmettingen binnen de werking van Circusplaneet.

BIJLAGE: PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN BESMETTING (Bron: Leidraad Sport en corona)
Wanneer je als organisatie verneemt dat er een van je deelnemers besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op.
Stap 1: Schat het risico in
• Heeft de besmette persoon aan één van je circusactiviteiten deelgenomen binnen de tijdspanne van 3 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de
besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?
o Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing
o Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.
• Heeft de besmette persoon de regels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals hierboven beschreven gevolgd?
o zo ja, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw organisatie niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing
o Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.
Stap 2: Contactpersonen
• Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
• Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.
• Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team of contacteer proactief het Covid-19 Contact Tracing Team.
Stap 3: Communicatie
• Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmetter persoon en respecteer je zijn/haar
privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
• Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te
informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
• Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te
bezorgen met betrekking tot contactonderzoek: https://www.zorg-engezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf.
Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
• Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.
Wat moet ik weten over contact tracing?
Via de deze link vind je nuttige informatie over contact tracing of contactonderzoek: https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

Bij contactonderzoek zal iemand die werkt in opdracht van de overheid je opbellen. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid
van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Let hierbij zeker op het nummer. Dit is altijd via dit specifieke
telefoonnummer 02 214 19 19 of 8811 in het geval van een sms.

