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Afspraken  huisbezoeken en fysieke begeleidingen  
23 november 2021 
 
 
Beste 
 
De sterke circulatie van het coronavirus baart ons zorgen. Met de gepaste voorzorgsmaatregelen 
kunnen wij jouw kind/gezin én ook de vele anderen kinderen en gezinnen die beroep op ons doen, 
de gepaste ondersteuning bieden. 
 
Vanuit ’t Spoor willen we de afspraken en voorwaarden voor begeleiding aan huis nog eens 
oplijsten: 
o De begeleiding gaat door in een goed geventileerde ruimte. 
o Wij vragen aan de aanwezige volwassenen, kinderen en jongeren vanaf het 5de leerjaar om 

een mondmasker te dragen. 
o Er is minimaal anderhalve meter afstand tussen de aanwezige volwassenen. 
o Beperk het aantal aanwezigen. 
o Maximale handhygiëne: iedereen ontsmet zijn handen bij het begin van het huisbezoek. 

Ook oppervlaktes (tafelblad, stoelleuning, hulpmiddelen, … ) die worden aangeraakt worden 
ontsmet. Men is attent voor het doorgeven van bv. balpen, smartphone, formulieren…. 

o Een huisbezoek of overleg duurt niet langer dan 1 uur. 
 
Toch symptomen, voor of na het huisbezoek?  
o Als iemand van de gezinsleden zich ziek voelt voor het huisbezoek, verwittig dan de 

thuisbegeleider. 
o Als iemand van gezinsleden zich na het huisbezoek (tot 2 dagen na het contact), zich ziek 

voelt,  dan vragen wij u ons zo snel mogelijk te verwittigen. 
 

o Als de begeleider zich vooraf ziek voelt, bellen we het huisbezoek af en kijken als wij de 
begeleiding via telefoon of videobellen kan doorgaan. 

o Als de medewerker zich, tot 2 dagen na het huisbezoek, ziek meldt met symptomen gelinkt 
aan corona, dan wordt u hiervan verwittigd.  

 
Als de veiligheidsvoorwaarden niet zijn gegarandeerd bij de start van het huisbezoek, dan 
verwachten we dat de thuisbegeleider het huisbezoek niet laat doorgaan. 
 
 
Dank u wel alvast voor uw medewerking! 
Bij vragen of opmerkingen kan u steeds bij mij terecht. 
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