Protocol kinderopvang Hervormde Gemeente Woudrichem

Algemene maatregelen:
De volgende algemene maatregelen zijn van kracht:
1.
·
·
·
·

Afstand houden.
Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen medewerkers en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij
afkomstig uit hetzelfde gezin.
Tussen medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

2. Hygiënevoorschriften.
· Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Zorg
voor water en zeep. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen
reinigingsdoekjes voor de handen zijn.
·

Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege
het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

Maatregelen voor kinderen:
Kinderen van 0-4 jaar mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of
keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:
· als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius
en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of
smaak;
· als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
· als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts
(38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.
· Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken
dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle
minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind
wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief
geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of benauwdheid
ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang.
Maatregelen voor ouders:
1. Organisatie van breng- en haalmomenten.
De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen
volwassenen.
· Kinderen brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen,
die daar geen opvang gebruiken.
· Maximaal één ouder tegelijk naar binnen. Wacht met het naar binnen gaan tot de (andere)
ouder het pand heeft verlaten.
· Ouders dragen een mondneusmasker wanneer zij de locatie betreden.
2. Ouders niet naar de opvang.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten
en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die terugkeren uit
een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij
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thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar
oranje of rood.
Maatregelen voor medewerkers:
Medewerkers mogen geen crèche draaien als ze één of meer van de volgende verschijnselen
vertonen:
· Hoesten
· Benauwdheid
· Verhoging of koorts
· Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
· of als een van uw huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft
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