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✓ 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).

