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Beste,
Omwille van de nieuwe maatregelen die federaal werden uitgevaardigd vindt u hieronder een overzicht van de
maatregelen die we in Capelderij nemen ter bescherming van de volksgezondheid.

CORONA: RICHTLIJNEN VOOR CAPELDERIJ
Het nationaal rampenplan waardoor de bevoegdheden verplaatst zijn naar het federaal niveau, en de
bijkomende stringente maatregelen die werden genomen zorgen voor een evaluatie en bijsturing van de reeds
genomen maatregelen. Het doel is een verdere verspreiding van het virus tot een minimum te beperken.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zetten we blijvend in op kwalitatieve ondersteuning van de
ons toegewezen jongeren. Om deze continuïteit te realiseren dringen zich enkele maatregelen op die we
hieronder verder concretiseren specifiek voor Capelderij. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het
agentschap
Ook al lijken sommige maatregelen voor sommige situaties en individuen nogal rigoureus, in kader van de
volksgezondheid wordt er beter doortastend opgetreden. De richtlijnen van het agentschap zorg en gezondheid
worden regelmatig aangepast aan de ontwikkelingen op het terrein. U wordt daarvan zo consequent mogelijk op
de hoogte gehouden via de webpagina van het agentschap zorg en gezondheid en de website van Capelderij
(www.capelderij.be/infocorona).

CONCRETE MAATREGELEN
ALGEMENE MAATREGELEN
We blijven voorzien in kwalitatieve ondersteuning van de ons toegewezen jongeren conform onze kernopdracht
binnen ons maatschappelijk engagement.
1.

Er geldt een algemeen bezoekverbod. Noodzakelijke bezoeken (bvb externe leveranciers, post,…)
moeten zich blijvend registreren aan de ingang van het kasteel.

2.

Ambulante en mobiele begeleidingen worden geannuleerd. Mobiele begeleidingen kunnen vervangen
worden door telefonische ondersteuning en begeleiding.

3.

Alle externe vergaderingen worden geannuleerd. Interne vergadering worden maximaal ingeperkt.
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MAATREGELEN MET BETREKKING TOT BEGELEIDING JONGEREN
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Op nationaal niveau is beslist dat de lessen vanaf maandag tijdelijk worden opgeschort. Er dient
nagegaan te worden welke kinderen verder thuis kunnen opgevangen worden, zodat maximaal kan
ingezet worden op die jongeren voor wie een opvang thuis niet mogelijk is. Opvang thuis dient op een
veilige manier te kunnen gebeuren. Jongeren die opgenomen zijn na beslissing van de jeugdrechter
moeten in principe verder kunnen opgevangen worden in het MFC. Volgende acties worden uitgevoerd
vanuit het MFC:
a. De context van die jongeren met vrijwillige opname worden gecontacteerd om, vanuit de
hulpverleningsrelatie, de haalbaarheid naar opvang binnen de context te bespreken.
RTH begeleidingen in Pitstop worden grotendeels geannuleerd. Deze medewerkers zijn nodig om
continuïteit in zorg te voorzien voor de jongeren die hier gedwongen verblijven.Vanuit het gehele BC
Capelderij (school + MFC) wordt gekeken om vanuit onze gedeelde opdracht gemeenschappelijk opvang
te realiseren tijdens de schooluren.
Externe activiteiten worden volledig stopgezet (zwemmen, uitstappen,…).
Er wordt blijvend aandacht gevraagd voor het naleven van de hygiëne voorschriften.
Jongeren met klachten waarbij behandelend geneesheer afzondering adviseert worden naar huis
gestuurd (indien mogelijk, haalbaar en wenselijk).
Wanneer kwalitatieve ondersteuning in het gedrang komt door tekort aan begeleiders wordt in
afstemming met staf inschatting gemaakt (eventueel in afstemming met JRB) om gradueel af te
bouwen. Dagelijks wordt er opgevolgd of verschuivingen van jongeren noodzakelijk zijn. In bepaalde
gevallen kan er beroep gedaan worden op opvang door de context, daar waar haalbaar en wenselijk.

In kader van het blijvend kunnen realiseren van onze dienstverlening wordt een ‘business continuity-plan
opgesteld. Het crisisteam binnen Capelderij die dit plan opvolgt, evalueert en daar waar nodig bijstuurt bestaat
uit de algemeen directeur, pedagogisch coördinator, dienstencoördinator, trajectcoördinatoren en coördinator
Pitstop.
Hopelijk werd u hiermee voldoende geïnformeerd. Indien u vragen heeft kan u steeds terecht op het mailadres
corona@capelderij.be.
Met vriendelijke groeten
Seppe Verhaaren
Algemeen directeur
BC Capelderij vzw
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