Hulpverlening in Corona-tijden
Net als voor elke organisatie is het ook voor Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen alle hens aan dek
om ons aan te passen aan de voortdurend wijzigende situatie.
Ook in deze tijden willen we een kwalitatieve werking garanderen waar jongeren en medewerkers
veilig zijn.
De mobiele teams (van thuisbegeleiding tot CBAW) doen tijdelijk geen huisbezoeken meer. Er
vinden geen face-to-face contacten plaats tenzij in situaties van onveiligheid of om ernstige
crisissituaties te voorkomen. We zoeken alternatieve manieren om gezinnen en jongeren te
ondersteunen.
Kinderen en jongeren die bij ons residentieel begeleid worden dienen de volgende vijf weken ofwel
in de voorziening ofwel in de context te blijven. Wij volgen hierbij de richtlijn van het Agentschap
Opgroeien. Een tussentijds verblijf in de context of een bezoek van papa of mama in de
voorziening is niet langer mogelijk. Dat is bijzonder hard voor alle betrokkenen.
Iedereen die bij ons verblijft mag het domein niet verlaten. Geen uitstappen of gaan winkelen de
komende weken. We doen er alles aan om de hygiënevoorschriften strikt na te leven. Tegelijkertijd
zijn er afspraken om op onze 3 locaties een individuele afzondering te kunnen organiseren alsook
een quarantaine-afdeling. We hebben het benodigde materiaal om ook zieke jongeren te blijven
verzorgen. Bovendien heeft een vrijwilligersploeg een productielijn opgezet om 1000 mondmaskers
te maken.
De diensten van La Strada zijn tijdelijk opgeschort. De medewerkers zijn La Strada al ingezet om
de leefgroepen te ondersteunen. De mobiele begeleiders en stafmedewerkers kunnen ook worden
ingezet in de leefgroepen.
Deze situatie vraagt een grote inspanning van iedereen. Maar er is bijzonder veel inzet en
motivatie om samen te werken en voor elkaar in te springen. Zeer mooi om dit te zien.
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