PROTOCOL KINDEROPVANG

VEILIGHEID EN HYGIENE
COVID-19

KINDEROPVANG

Inleiding:
Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen
ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen
zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4-jarigen gaat volledig open. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt
hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. De overheid blijft de eigen
bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.
Dit protocol is naar aanleiding van het bovengenoemde geschreven. De afgelopen tijd zijn wij als
kinderopvang druk bezig geweest om het openstellen van de opvang na de meivakantie vorm en inhoud te
geven volgens alle richtlijnen en protocollen vanuit het RIVM en brancheorganisaties. Wij zullen andere
regels moeten handhaven om het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare
kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor
de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar
school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht.
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.
Indien uw kind of een van de gezinsleden tot een risicogroep behoort, wilt u dan contact opnemen met onze
leidinggevende Jamila Aydin (06-23230406).
Wij hopen dat u dit protocol met urgentie leest en zal handhaven.
Veel leesplezier!

Algemene info
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen
niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer
mogelijk. Ouders en leerkrachten/pedagogische medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De
huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen
met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde
onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. De effecten van het openen van de kinderopvang en
scholen worden nauwkeurig gemonitord. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten
hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.
De pedagogische medewerkers zullen vaker de materialen op de groepen schoon maken waar personeel en
kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). Er zal 1 of meerdere
personeelsleden hier verantwoordelijk voor worden gesteld om de hygienemaatregelen uit te voeren. Wij
adviseren de ouders om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te vermijden.
Mijn Kinderopvang zal de breng- en haalmomenten van kinderen zo goed mogelijk organiseren dat er zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand gehouden wordt waar mogelijk is.

Algemene regels
•

De noodopvang blijft bestaan. Hier is afstemming tussen gemeenten, scholen,
kinderopvangorganisaties, gastouders en ouders van belang. Houdt er bij het bieden van
noodopvang rekening mee dat de wisselingen tussen groepssamenstelling zoveel mogelijk worden
beperkt.

•

In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk
en wenselijk.

•

Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en
ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de
locatie hierop aan.

•

Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door 1 volwassene gebracht. Informatie over
een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.

•

De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan
worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders
over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

•

In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD
GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.

•

In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van
het RIVM.

•

Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de
oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang met kinderen van 4 jaar of ouder, kan
dit ook met kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen spelenderwijs leren
omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.

•

De pedagogische medewerkers zullen vaker de materialen op de groepen schoon maken waar
personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).

•

De groepen blijven gescheiden volgens de regels van de GGD (KDV/BSO)

Breng- en haalmomenten, contact ouders
Mijn Kinderopvang organiseert de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5
meter afstand te houden tussen volwassenen. Dit betekent dat de ouder voor de KDV buiten wacht als er al
1 ouder binnen is op de gang. De overdracht kan op 1,5m afstand worden gedaan met de pedagogische
medewerker. Laat kinderen door 1 volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar
geen opvang gebruiken.
Dit kunnen we als volgt bewerkstellen:
Er mag 1 ouder naar binnen om zijn/haar kind op te halen na 16:00. Mijn kinderopvang beschikt over een
glazendeur naar de baby/peutergroep. U kunt elkaar horen als de deur dicht is en zal er een korte
overdracht gedaan worden naar de ouder. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch
om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Wij denken als Mijn kinderopvang er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar
pm’er kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een
Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen op de gang en afstand te

nemen zodat de pm’er het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient bovenal te worden
gewaarborgd!!

Algemene RIVM-richtlijnen Veiligheidsrisico’s
•

Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden

•

Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden

•

Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

•

Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

•

Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1
ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben

•

Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten hebben moeten ze
naar huis

•

Bij twijfel naar huis

•

Klachten ontwikkelen gedurende de dag ook direct naar huis

Fysiek contact
•

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar

•

Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten
minste 20 sec.

•

Geen handen schudden

•

Hoesten/niezen in de ellenboog

•

Niet aan je gezicht zitten

Thuisblijfregels – gezondheid kinderen
•

Kinderen met neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/benauwdheid blijven thuis

•

Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis

•

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben

•

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis

•

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang

•

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen
wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven

•

Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis

•

Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s)

Thuisblijfregels – gezondheid personeel
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
•

Personeelsleden met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en
worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan
het werk.

•

Personeelsleden worden getest conform de zorgaanpak.

•

Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht
te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de
locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.

