COVID-19-reglement
Het Speelplein Don Bosco in Oud-Heverlee vormt samen met kinderen, jongeren,
ouders en grootouders, en vrijwilligers een hechte en open gemeenschap waar
iedereen welkom is. Dit jaar zullen we omwille van de besmettingsrisico’s andere regels
naleven zodat ons Speelplein veilig blijft voor iedereen.
De verantwoordelijkheid van ouders hierbij is bijzonder groot. We vragen ouders om
onderstaande regels na te lezen en deze goed te bespreken met jullie kinderen:
Spelen en omgang in bubbels:
- We werken in Speelpleinbubbels met een vaste samenstelling van maximaal 50 kinderen
en monitoren, zoals dit door de overheid opgelegd wordt. Elke bubbel is voorzien van
een binnen- en buitenruimte, sanitair, eetplek die NIET gedeeld worden met
kinderen/moni’s uit een andere bubbel.
- We verwachten dat kinderen die ingeschreven zijn voor een Speelpleinweek dat ze
tijdens de avond of momenten dat ze niet op het Speelplein aanwezig zijn, GEEN contact
hebben met andere personen buiten de thuis-bubbel.
Wat te doen bij ziektesymptomen?
- Indien je kind ziektesymptomen vertoont, mag het NIET naar het Speelplein komen.
- Indien je kind ziektesymptomen vertoont tijdens de Speelpleindag:
o Wordt het in quarantaine gezet.
o Worden de ouders onmiddellijk gecontacteerd en gevraagd het kind binnen een
redelijke termijn (1 uur) af te halen.
o Mag het niet meer komen tijdens de Speelpleinweek.
o Wordt gevraagd het te laten testen op COVID-19 en de resultaten terug te
koppelen naar het Speelplein.
- Indien je kind ziektesymptomen vertoont binnen de twee dagen na een Speelpleindag,
wordt het Speelplein hiervan onmiddellijk verwittigd. Bij voorkeur met een mailbericht
(secretariaat@speelplein.be). Er wordt gevraagd het kind te laten testen op COVID-19 en
de resultaten terug te koppelen naar het Speelplein.
De meest voorkomende ziektesymptomen zijn:
- Koorts
- Droge hoest
- Vermoeidheid
Minder vaak voorkomende ziektesymptomen zijn:
- Pijn in het lichaam
- Keelpijn
- Diarree
- Bindvliesonsteking
- Hoofdpijn
- Aangetast smaak- of reukvermogen
- Huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen
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Medische fiche en contactgegevens
- Ouders zijn verplicht:
o De contactinfo en medische fiche eerlijk en volledig in te vullen.
o Het COVID-19-reglement na te lezen.
- Door het ondertekenen van de medische fiche verklaren ouders zich akkoord met het
COVID-19-reglement.
Betreding van het Speelplein
- Ouders komen NIET in de Speelpleinbubbels (speelvelden en gebouwen), noch in de
gebouwen van het klooster of het secretariaat. Er is geen mogelijkheid voor de ouders
om naar het toilet te gaan. Er zal dagelijks toezicht zijn door (hoofd-)moni’s, pleinleiding
en secretariaatsmedewerkers op de algemene werking van het Speelplein.
- Bij het brengen en afhalen van kinderen met de auto/fiets/te voet:
o Volgen de ouders de richtlijnen van het bubbel-circulatieplan dat ter plaatse
toegelicht wordt bij de toegang van het terrein door de pleinleiding.
o Houden de ouders halt bij de bubbelzone voor hun kind.
o Blijven de ouders in hun voertuig zitten. Enkel voor kinderen die niet zelfstandig
kunnen uit- of instappen mogen zij uit het voertuig komen.
o Laten kinderen uit- of instappen.
o Hierbij houden de ouders rekening met de afspraken over de uurindeling voor het
afzetten en ophalen van de kinderen.
- Contact met de secretariaatsmedewerkers en pleinleiding voor inlichtingen:
o Het secretariaat bevindt zich op dezelfde plek (vooraan rechts) als de voorgaande
jaren. Er is geen toegang tot het secretariaat via het gebouw.
o Voor inlichtingen kan u via het (openstaand) raam de secretariaatsmedewerkers
of pleinleiding aanspreken.
o We vragen ouders een mondmasker te dragen.
- De afstandsregel van 1.5m wordt altijd gerespecteerd.
- Ten allen tijde worden de afspraken van de secretariaatsmedewerkers, pleinleiding,
(hoofd-)moni’s opgevolgd.
Praktische afspraken
- De kinderen brengen een lunchpakket mee. Dit jaar worden de drinkfonteinen om
hygiënische redenen afgesloten. Geef aan jouw kind voldoende drinken mee in een
navulbare fles. Het vieruurtje met één drankje blijft aangeboden aan de kinderen.
- Kinderen onder de 5 jaar krijgen van de ouders voldoende reservekledij mee.
- Bij het toekomen, voor het eten, voor het vieruurtje en net voor het ophaalmoment
wassen de kinderen hun handen met water en zeep.
- De naamkaartjes worden uitgedeeld bij het toekomen op het speelplein en bij het
verlaten van het Speelplein terug ingezameld.
- Belangrijke mededelingen zullen op de website van het Speelplein, via mail en/of via
brieven gecommuniceerd worden. We vragen om de website regelmatig in het oog te
houden.
- Broertjes en zusjes worden – indien de leeftijdsverschillen niet te groot zijn – samen in
een Speelpleinbubbel gezet.
- We houden zo maximaal mogelijk rekening bij de voorkeur die ouders opgeven bij de
inschrijving om hun kind met een vriendje in een Speelpleinbubbel onder te brengen.
Eens de samenstelling van de bubbel gemaakt is, wordt hier niet van afgeweken.
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