Informatie voor onderwijs met betrekking tot Corona vanuit verschillende ketenpartners;
Jeugdgezondheidszorg, Veiligheid, Jeugdhulp
Algemeen geldt voor alle organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duur maatregelen vooralsnog tot 6 april.
Richtlijnen RIVM en Rijk worden opgevolgd.
Informatie met betrekking tot aanpassingen vanwege Corona staat op de websites van de
organisaties.
Iedereen werkt conform eigen richtlijnen door.
Medewerkers werken thuis, tenzij zij nodig zijn in verband met acute bereikbaarheid.
Contact met kinderen en ouders verloopt zoveel als mogelijk via telefoon en beeldbellen, waar
meer nodig is, wordt een afweging gemaakt.
Er is minimale noodzakelijke bezetting op de vestigingen.
Iedereen neemt maatregelen om de veiligheid van cliënten, hun verwanten en medewerkers zo
goed mogelijk in acht te nemen.
De jeugdhulp blijft te allen tijde verantwoordelijk voor passende hulpverlening binnen gezinnen.
De jeugdhulp maakt een inschatting wat verantwoorde jeugdhulp is en hoe zij dit uitvoeren.
Bij urgente situaties of wanneer er onveiligheid binnen een gezin is, dan gaat jeugdhulp op
huisbezoek met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Zorgen over kinderen bij onderwijs
•

•

•
•

Indien er zorgen zijn over bepaalde kinderen en deze kinderen zijn niet in beeld bij jeugdhulp of
er is twijfel over, dan is het advies dat school (leerkracht, intern begeleider, mentor of
zorgcoördinator) telefonisch contact zoekt met de kinderen of ouders om te vragen hoe het met
ze gaat.
Als de zorg blijft tijdens dit telefonisch contact met ouders kan school toestemming vragen of zij
aan de contactpersoon van sterk in de klas mogen vragen of deze telefonisch contact met de
ouder opneemt om te ondersteunen (preventieve hulpvragen) Dus wachten op meer dan intuitie
is niet nodig.
Als blijkt dat het ernstig is en niet goed gaat dan kunnen ouders verwezen worden naar JGZ
Almere tel 0880029990, aanmelden voor jeugdhulp via https://wijkteams.almere.nl/folders-enformulieren/aanmelden-jeugdhulp
Bij grote zorgen over de veiligheid, de normale standaard stappen volgen en een zorgmelding
doen bij Veilig Thuis via 0800-2000

Sterk in de wijk
• De scholen hebben al contactpersonen voor de preventieve jeugdhulp ondersteuning van Vitree
in Almere in de vorm van sterk in de klas /oké op school.
• Zij blijven door middel van (beeld) bellen en per mail beschikbaar voor ondersteuning aan
leerlingen en ouders.
• Als er ingewikkelder vraagstukken binnenkomen dan wordt er binnen Vitree contact gezocht met
de ambulant hulpverleners.
• Daarnaast blijven de jeugdverpleegkundigen vanuit Sterk in de Wijk in Poort, Haven en Oost ook
beschikbaar voor de scholen. Dit alles is bekend bij de scholen.
• In het voorschoolse veld houden de ambulant hulpverleners van Sterke Start (MEE en Vitree) ook
verbinding met de kinderopvang in Haven, Poort en Oost en bij al bekende kinderopvang in
Buiten en West. Als contactpersoon zullen zij preventieve ondersteuning aan gezinnen
aanbieden waar nodig.
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Triade-Vitree Oké op school, Sterk in de klas, Sterk voor School en Sterke Start
•

•
•

•

alle activiteiten in en rondom het onderwijs waaronder Oké op school, Sterk in de klas, Sterk
voor School en Sterke Start zijn op een andere wijze voortgezet door middel van (beeld) bellen
en per mail waarin aangeboden wordt nog steeds ondersteuning te kunnen bieden op afstand
aan leerlingen ouders en school.
De medewerkers hebben hierover contact met de ouders van de leerlingen die momenteel
begeleiding krijgen.
De medewerkers proberen op creatieve wijze ouders en leerlingen zoveel mogelijk
tips/ondersteuning per mail of telefonisch mee te geven zodat ouders en kind (eren) actief aan
de slag kunnen met wat er tot nu toe geleerd is.
Daarnaast worden ouders ondersteund met adviezen en tips waar mogelijk.

Jeugdgezondheidszorg Almere
•
•
•
•
•

De face to face afspraken van de JGZ Almere 4-18 jaar gaan tot 6 april niet door. Ouders worden
afgebeld en gevraagd of ze tijdelijk telefonisch geholpen kunnen worden.
De medewerkers jeugdhulp zullen proberen telefonisch hun cliënten te benaderen en verder te
helpen. In het geval van een crisissituatie zullen zij waar mogelijk wel face tot face contact
hebben.
De afspraken van School- en jongerenmaatschappelijkwerk, opvoedadviseurs en logopedie gaan
niet door, ouders worden waar mogelijk telefonisch geholpen.
Groepsvaccinaties en de vaccinatie bij 4 jaar gaan niet door tot de zomervakantie. Individuele
vaccinaties blijven wel doorgaan.
Onze medewerkers blijven via mail en telefoon goed bereikbaar. Het kan zijn dat medewerkers
op andere afdelingen worden ingezet, via het algemene nummer 088-0029990 is JGZ Almere
bereikbaar

Huisartsen en Praktijkondersteuner huisarts (POH) voor Jeugd GGZ
•
•

De huisartsen richten zich op medische spoed en semi spoed.
De POH GGZ neemt de andere zaken in behandeling en daarmee ook de vragen rondom
jeugdhulp. Zij weten de afstemming met de medewerkers Jeugdhulp dan te vinden via de
gebruikelijke route.

Jeugdhulp
•
•
•

•
•

De kinderbehandelcentra (KBC) zijn gesloten. Hierbij geldt de uitzondering voor kinderen van
ouders in vitale beroepen.
Daarnaast wordt er ook gekeken naar de veiligheid thuis. Als die onder druk komt te staan,
omdat het kind (te) veel thuis is, dan wordt er gekeken naar alternatieven.
Ambulante hulp gaat over op (beeld)bellen. Mocht de inschatting zijn dat er wel op huisbezoek
gegaan moet worden vanwege veiligheidsissues in het gezin, dan wordt er gekeken hoe dit op
een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
Waar er nauw samengewerkt wordt met scholen zoeken jeugdhulpaanbieders contact.
Voor kinderen die naar de dagbesteding gaan en wier ouders vitale functies hebben is er wel
dagbesteding.

Jeugdcentraal Flevoland voor jeugdhulp met verblijf
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•

Jeugdcentraal Flevoland doet er alles aan om de centrale toegang en de 24-uurs jeugdzorg in de
provincie Flevoland te continueren. Daarbij is de gezondheid van betrokkenen het uitgangspunt.

•

Er geldt geen algemene opnamestop voor 24-uurs jeugdzorg. Aanmeldingen gaan zoals
gebruikelijk via het centrale aanmeldpunt, maar wel zoveel mogelijk vanuit huis of op afstand.
Daar waar twijfels zijn omtrent de gezondheid van een jeugdige, wordt in overleg met
betrokkenen en de verwijzende instantie naar passende en verantwoorde oplossingen gezocht.
De gezondheid van jeugdigen en professionals staat daarbij voorop.
Jeugdcentraal Flevoland verzorgt de centrale aanmelding voor alle 24-uurs jeugdzorg aanvragen
in de provincie Flevoland. Dit wordt in gezamenlijkheid uitgevoerd door de 3 zorgorganisaties,
Vitree, Pluryn en ’s Heeren Loo. Voor gedetailleerde informatie zie de website van Vitree, Pluryn
en ’s Heeren Loo.

•
•

Samen Veilig Midden-Nederland
• De SAVE medewerkers blijven werken aan een veilig thuis voor kinderen als er zorgen en vragen
zijn over emotionele en fysieke veiligheid.
• Voorlopig werken de medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis
• De medewerkers wegen continu zorgvuldig het belang af van zowel onze cliënten en hun
(pleeg)ouders en/of verzorgers, samenwerkingspartners als de collega’s. Bij elk cliëntcontact
wordt er daarom én een expliciete afweging van het risico op besmetting én de veiligheid van
iedereen.
• Het kan dus voorkomen dat geplande (huis)bezoeken niet of op een andere manier plaatsvinden.
Denk daarbij aan een bezoek op een locatie van SAVE of via de telefoon. De medewerkers bellen
van te voren op om samen te bespreken of het bezoek door zal gaan. Als het bezoek doorgaat,
zullen medewerkers geen handen schudden om zo te voorkomen dat iemand ziek wordt.
• Meer informatie is te vinden op https://www.samen-veilig.nl/info-coronavirus/
Raad voor de Kinderbescherming:
•
•

RvdK werkt door tijdens periode met coronavirus
De veiligheid van elk kind is belangrijk. Daarom werkt de Raad voor de Kinderbescherming altijd
door. Maar dit gebeurt nu op een andere manier door de maatregelen die zijn genomen
vanwege het coronavirus. Onze onderzoeken gaan door.

Dit is de aangepaste werkwijze van de RvdK:
• Er worden geen huisbezoeken meer afgelegd.
• We ontvangen geen cliënten op kantoor.
• Alle contacten worden voor zover mogelijk per telefoon gedaan of uitgesteld t/m 6 april.
• Zijn kinderen direct in gevaar? Dan treden we als RvdK op. Bij spoedzaken bij kinderen met
gezondheidsklachten werken we samen met de GGD en andere medische diensten. Ook hebben
we nauw overleg met ketenpartners en politie.
• Taakstraffen tijdelijk gestopt
• Minister Dekker heeft besloten dat de werk- en leerstraffen tijdelijk stoppen vanaf 16 maart. Dit
omdat jongeren op veel projecten niet meer worden toegelaten en de veiligheid en gezondheid
van jongeren op projecten niet meer kan worden gewaarborgd. Deze maatregel geldt in ieder
geval tot en met 6 april. Zodra het weer mogelijk is worden deze straffen alsnog ten uitvoer
gelegd.
• Rechtzaken: bij urgente zaken
• De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf 17 maart gesloten. Urgente
zaken gaan door. Dit zijn ook rechtszaken die kinderen aangaan. Hier is de RvdK van op de
hoogte en bij betrokken.
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