
HYGIËNE
VEILIGHEIDSFICHE

Tijdens een gewone Chirodag:

 � Voelt iemand zich niet goed? Dan bel je de ouders 
om het kind te komen halen. Ondertussen kan je 
het kind laten rusten op een rustige plek.

 � Je mag leden en leiding geen medicatie geven, 
tenzij die op de medische fiche vermeld staat. Geef 
dus niet zomaar een pijnstiller of andere medicatie.

Op kamp:

 � Ga naar de dokter met de zieke. 

 � Laat zieke kinderen en/of leiding eventueel apart 
in een tent of lokaal slapen. 

 � Neem mondmaskers mee in je EHBO-koffer. Als 
je iemand verzorgt, draagt de zieke het beste een 
mondmasker. 

 � Je mag leden en leiding geen medicatie geven, 
tenzij die op de medische fiche vermeld staat of 
door de dokter voorgeschreven is.

 � Is iemand té (lang) ziek? Raadpleeg opnieuw een 
dokter en stem af met de ouders wat er het beste 
gebeurt. Kan het kind bv. wel op kamp blijven als 
je bepaalde maatregelen neemt, of komen de ou-
ders het kind liever halen? Naar huis gaan tijdens 
het kamp is natuurlijk niet fijn, dus ga daar tactvol 
mee om.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?
 jan van bostraeten

Bij de Chiro mag je onbezonnen spelen en vuil worden, 
en hoeft het allemaal niet té proper te zijn. Corona leer-
de ons echter ook het belang van hygiëne om ziekte-
verspreiding te voorkomen.

Enkele vuistregels die belangrijk blijven.

CHIROVISIE

 � Hoesten en niezen in je elleboog

 � Als je papieren zak- en handdoeken gebruikt, gooi 
die dan in afsluitbare vuilnisbakken die je liefst 
niet met je handen moet openen (pedaalemmers 
zijn ideaal).

 � Was regelmatig jullie handen, zeker voor en na:

 � een maaltijd

 � een toiletbezoek

PERSOONLIJKE HYGIËNE

TIP! Gebruik een handenwasliedje zodat kin-
deren op een toffe manier herinnerd worden 
om hun handen te wassen.

 � Reinig regelmatig contactoppervlakken zoals 
lichtknoppen, deurklinken, tafels en materiaal. 

 � Verlucht tenten en gebouwen. Laat ze overdag zo-
veel mogelijk open staan.

INFRASTRUCTUUR
 jan van bostraeten



Je mag geen medicatie toedienen aan leden en/of 
medeleiding, tenzij die specifieke medicatie uitdruk-
kelijk op de medische fiche vermeld staat of door een 
dokter voorgeschreven is. Ook een pijnstiller mag je 
dus ook niet geven bij koorts of pijn (je belt dan naar 
de dokter).

WETGEVING

MEER OVER ZIEKTE? 
SCAN DE QR-CODE!

 jan van bostraeten

Ziekte (griep, allergie, corona, ...) valt niet onder de 
Chiroverzekering aangezien dat geen ‘plotse gebeur-
tenis’ is. Als je naar de dokter gaat wanneer iemand 
onwel is (bv. door voedsel, plotse koorts, ...), kan je wel 
een medisch getuigschrift laten invullen. Neem dus 
voor de zekerheid een medisch getuigschrift mee en 
geef dat aan de dokter. Dat gebruik je achteraf om de 
ongevalsaangifte via GAP te doen. 
De verzekering zal dan beslissen 
of het gezien wordt als een onge-
val of als een ziekte.

Een medisch getuigschrift en 
andere formulieren vind je hier: 

VERZEKERINGEN

www.chiro.be/veiligheidsfiches

ALGEMEEN NOODNUMMER: 112 
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95


