Landelijke update (4 oktober)
Vakmanschap
Jij bent deskundig op het gebied van het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Blijf dat
vakmanschap inzetten en gebruik je common sense. Vakmanschap is ook: elkaar opzoeken en
overleggen. Deel goede voorbeelden met elkaar en met het NCJ via corona@ncj.nl, zodat deze
landelijk verspreid kunnen worden.
JGZ-contact met ouders en kinderen
●

Face-to-face contacten zijn mogelijk, tenzij in de regio de Veiligheidsregio anders
adviseert. Bij fysiek contact vraag je vooraf naar de gezondheidsstatus van het gezin.Bij
corona gerelateerde klachten is het advies: testen voorafgaand aan fysiek contact. Vraag
hoe het thuis gaat. Leg uit wat de voorzorgsmaatregelen zijn op de JGZ-locatie.

Voorzorgsmaatregelen op de JGZ-locatie
●

●
●
●

Contact vindt alleen plaats als het kind geen koorts (> 38,0C) en/of
benauwdheidsklachten heeft en de ouder/verzorger die meekomt, geen
verkoudheidsklachten, koorts (> 38,0 C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Advies is om slechts één ouder/verzorger mee naar de afspraak.
Er worden geen handen geschud, handen worden voor en na elk contact gereinigd en er
wordt ruimer gepland vanwege social distancing (1,5 meter).
Het contact wordt alleen uitgevoerd door een jeugdarts/jeugdverpleegkundige die geen
verkoudheidsklachten, koorts (38,0 C) of benauwdheidsklachten heeft.

Overleg indien face-to-face-contact noodzakelijk is
Bij corona besmetting:
Overleg met de infectieziektenafdeling van je regio hoe het regionale beleid is indien face-to-face
contact niet uitstelbaar en noodzakelijk is, en een gezinslid een corona infectie heeft.
Nb Voor face to face contact met een gezin met een corona besmetting is volledige persoonlijke
bescherming nodig: schort, handschoenen, beschermende bril en verantwoord mondkapje.
Werkgevers kunnen dat zo nodig regelen met de GGD.
Bij corona gerelateerde klachten:
Indien er sprake is van corona gerelateerde klachten in het gezin kan in de eerste plaats aan de
hand van de beslisboom neusverkouden kinderen 0 jaar- groep 8 worden bepaald of het contact
alsnog face to face plaats kan vinden. Voor wat betreft contact met volwassenen moet de uitslag
van de test afgewacht worden. Zonodig wordt bekeken of het contact wordt verplaatst naar een
later moment. Te denken valt aan:
●

deurcontact of lopend op afstand;

●
●

het dragen van PBM (schort, spatscherm, handschoenen en (verantwoord)
mondmasker);
beperk ook tijdens het F2F het contact tot één persoon bij het kind.

Zorg voor kwetsbare kinderen
●

●
●

Blijf beschikbaar voor ouders, kinderopvang en scholen om te overleggen en neem zelf
actief contact op. Laat een bericht uitgaan naar ouders/jongeren dat ze voor vragen of
zorgen contact kunnen opnemen met JGZ.
Het is van groot belang juist nu extra aandacht voor kwetsbare gezinnen en kwetsbare
jongeren te hebben. Bel hen op, kijk waarbij je hen zo nodig kunt ondersteunen.
Denk aan de mogelijkheid van toeleiden naar hulp/ondersteuning en noodopvang in de
kinderopvang en op scholen, en ga over de beschikbaarheid hiervan indien nodig in
overleg met gemeenten.

