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Hoe beperk je het risico op besmetting tot het minimum?
✓ Buitenactiviteiten zijn de regel.
De zorggast komt niet in het woonhuis. Indien de zorggast toch binnen komt, dan is dit jouw
‘knuffelcontact’ voor de komende tijd. Volgens de laatste richtlijnen mag elk gezinslid maar één
knuffelcontact hebben. Weet dat een knuffel-contact altijd een hoog risico inhoudt tot
besmetting. Het vergroot ook de kans op een opgelegde quarantaine. Indien je de zorggast niet
tot je knuffelcontact rekent, adviseren we uitdrukkelijk om de lunch en de pauzes van de
zorggast niet in het woonhuis te laten doorgaan maar in een aparte ruimte (loods, overdekt
terras, apart zaaltje,...). Dit met eigen lunchpakket en drank. Indien dit niet mogelijk is, is het
raadzaam om naar halve dagen over te schakelen of het traject tijdelijk op te schorten1. Zoek
samen met de begeleidende dienst naar manieren en oplossingen.
✓ Wat met quarantaine?
o Bij symptomen (bij zorgboer(in), gezinsleden van zorgboer(in) of zorggast) is een
onmiddellijke stopzetting van het traject noodzakelijk
o Bij quarantaine (10 dagen) na hoog-risico-contact:
▪ Indien zorgboer(in) of zorggast in quarantaine moet wordt het traject tijdelijk
stop gezet
▪ Indien een gezinslid van de zorgboerderij of van het gezin/leefomgeving van de
zorggast in quarantaine moet, kunnen activiteiten op de zorgboerderij, mits de
nodige waakzaamheid, verder gezet worden. Uit veiligheidsoverwegingen kan
men er echter voor kiezen om ook in dit geval het traject tijdelijk op te schorten.
Wat met lopende overeenkomsten?
✓ Schoolvervangende trajecten
Gezien een extra week schoolvakantie werd afgekondigd, lopen de schoolvervangende trajecten
niet door in de extra week vakantie tem 15 november.
✓ Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande afspraken, kunnen reeds bestaande
overeenkomsten verder lopen, op voorwaarde dat alle partijen hierover akkoord zijn.
Zorgboerderijen en/of begeleidende diensten kunnen in bepaalde gevallen ook zelf de keuze
maken voor een tijdelijke opschorting van het traject, een aangepast weekschema of strengere
voorwaarden opleggen. Zorg steeds voor goed en duidelijk overleg tussen alle partijen.
Bij vragen of twijfels hierover kan je terecht bij de begeleidende voorziening van je zorggast
en/of je consulent van Steunpunt Groene Zorg.
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Wanneer het weekschema van de zorggast verandert door naar halve dagen over te schakelen, is het
raadzaam om het vernieuwde weekschema als bijlage toe te voegen aan de bestaande overeenkomst. Je kan
hiervoor een document verkrijgen via de consulent van jouw provincie.

✓ Opvolging door de begeleidende voorziening blijft zeer belangrijk. Tijdens de komende periode
gebeurt dit bij voorkeur per telefoon of per mail. Indien het bezoek van een begeleider ter plekke
toch noodzakelijk is, gaat dit buiten door onder een afdak of in de stallen.
✓ Houd ook rekening met eventuele lokale verstrengingen bijv. in bepaalde regio’s is een attest bij
niet-essentiële verplaatsingen terug verplicht. Informeer bij uw gemeente. Met dit attest
https://www.wijhelpen.be/userfiles/documenten/attest_werkgever_tav_wkn_verplaatsinge_tijd
ens_corona.pdf op zak, kan de zorggast bewijzen dat hij/zij onderweg is naar de zorgboerderij.
Wat met het opstarten van nieuwe aanmeldingen?
✓ Nieuwe aanmeldingen kunnen worden gedaan. Bij de matching zal Steunpunt Groene Zorg:
- Samen met de zorgboerderij bekijken of het haalbaar is om de geldende richtlijnen op te
volgen
- Samen met de begeleidende dienst bespreken of de zorggast de richtlijnen goed kan
naleven.
✓ Het is een gegeven dat het aantal zorgboerderijen dat bereid is om in deze periode nieuwe
zorggasten op te vangen lager is dan voor het Corona tijdperk. Wij respecteren de keuze die elke
zorgboerderij hierin maakt. De beschikbare plekken die er zijn willen we dan ook op de best
mogelijke manier benutten. Zo zou het kunnen dat we na een grondige afweging beslissen om
voor een bepaalde aanmelding geen matching te doen. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd naar
de aanmeldende organisatie.
Bij het behandelen van nieuwe aanmeldingen hanteren we volgende criteria:
o de zorggast moet minstens 14 jaar zijn
o het traject op de zorgboerderij moet minimum drie maanden duren
o de zorggast heeft geen hoge ondersteuningsnood en vraagt geen constante nabijheid
van de zorgboer(in)
o de aanmeldende begeleider heeft reeds ervaring in het samenwerken met
zorgboerderijen
o de dagbesteding is enkel voor een halve dag tenzij dat de zorgboerderij in de
mogelijkheid is om de zorggast buiten de privévertrekken te laten eten ’s middags
✓ Een kennismakingsgesprek gaat buiten door, onder een afdak of staande in de stallen. Beperk
het aantal aanwezigen op dit gesprek tot het strikte minimum.
✓ Tot slot: Basisregels tegen Corona
o Geef geen hand. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
o Dagbesteding op de zorgboerderij is niet mogelijk als bij de zorgboer(in) of de zorggast of
een bij hen inwonend persoon sprake is van acute symptomen van de bovenste of
onderste luchtwegen.
o Het traject op de zorgboerderij moet tijdelijk worden onderbroken als de zorgboer(in) of
de zorggast of een bij hen inwonend persoon in verplichte quarantaine moet.
o Algemene hygiënemaatregelen worden maximaal toegepast (handen wassen, …).
o De veiligheidsafstand blijft gelden. Als deze afstand niet kan bewaard worden, moet een
mondmasker worden gedragen.
o Extra voorzichtigheid is geboden als er hetzij in de omgeving van de zorgboerderij, hetzij
in de woonomgeving van de zorggast mensen zijn die tot een risicogroep behoren
(leeftijd, ziekte).

