Protocol COVID-19 Kids Centre
In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten
rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden.
Protocol is zowel voor ouders/verzorgers als voor beroepskrachten.

1. Voorblad en Inhoudsopgave
2. Gezond naar de opvang
3. Brengen en Halen
4. Afstandsnorm
5. Algemene hygiënemaatregelen
6. Ziekte personeel
7. Vervoer
8. Noodopvang

2. Gezond naar de opvang
 Kinderen mogen niet naar de dagopvang of BSO komen als het kind last heeft van milde
gezondheidsklachten. (Ook bij twijfel niet brengen!) Milde gezondheidsklachten zijn:
 Niezen,
 Keelpijn,
 Loopneus,
 Hoesten (ook licht hoesten)
 Moeilijk ademen
 Temperatuur hoger dan 37,5 graden,
 Plotseling verlies van reuk of smaak.
 Bij binnenkomst wordt er door de beroepskracht gevraagd of kinderen klachten hebben en
indien ze wel klachten hebben moeten ze naar huis
 Als het kind gedurende de dag klachten ontwikkeld, wordt er contact met de ouder(s)
opgenomen. Het kind moet dan z.s.m. worden opgehaald.
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
 Heeft een huisgenoot van uw kind naast verkoudheidsklachten, ook koorts (boven 38
graden Celsius) en/of benauwdheid. Dan moet het hele gezin thuis blijven, als iedereen 24
uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 Als iemand in het huishouden van de kinderen positief is getest op COVID-19, moet het hele
gezin wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 Wij adviseren het kind niet naar de opvang te brengen als het een verminderde weerstand
heeft, bijv. als gevolg van een ernstige ziekte
 Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een
herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder, directie en huisarts naar de
opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe)
klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
 Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. U hoeft
niet eerst naar een arts voor een doorverwijzing; u kunt rechtstreeks een afspraak maken bij
de GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

3. Brengen en halen
Dagopvang
 Kinderen worden door 1 volwassene gebracht/gehaald.
 De volwassene die het kind (of de kinderen) brengt/haalt heeft geen milde
gezondheidsklachten.
 Er worden geen handen geschud

 In verband met de ruimte boven bij de mandjes, mogen er maximaal 2 gezinnen tegelijk
boven zijn bij het brengen/halen. De ouder wordt gevraagd buiten te wachten tot dat er een
gezin vertrekt. De ouder dient er rekening mee te houden dat het voor kan komen dat de
ouder even iets langer moet wachten dan normaal.
 In verband met de ruimte boven, laten we tussen 8.20 en 8.35 uur geen gezinnen binnen,
rond deze tijd vertrekken de beroepskrachten namelijk met de VSO kinderen naar de
scholen. Dus graag voor of na die tijd uw kind(eren) brengen.
 Graag voordat u de trap op gaat de handen beneden desinfecteren, staat een fles op de
desinfectiezuil.
 Halen/brengen en afscheid nemen bij de groepsdeur/hekje.
 Het afscheid zo kort mogelijk houden. Lopende/kruipende kinderen lopen/kruipen zelf naar
de beroepskracht. Nog niet lopende kinderen worden door de ouder/verzorger in de box of
op een box-kleed vlakbij de deur gelegd, de beroepskracht kan het kind dan vanuit de
box/box-kleed overnemen.
Buitenschoolse opvang
Hoofdlocatie (E.P. Seidelstraat):
 Kinderen desinfecteren bij binnenkomst hun handen.
 De volwassene die de BSO-kinderen brengt/haalt komt niet naar binnen, de kinderen gaan
alleen naar boven/beneden. Jassen en tassen beneden op de kapstok ophangen. Eventuele
bijzonderheden kunnen telefonisch worden doorgegeven of via een briefje dat aan de
kinderen wordt meegegeven. (na aanbellen vangt 1 van de beroepskrachten de kinderen
boven bij de groep op of brengt bij ophalen de kinderen naar de trap)
 Brengen voor 8.15 uur
BSO Kids Centre (sportweg, in de regenboog)
 De persoon die haalt komt niet in de school. Bij de deur hangt een bel, als je aanbelt komt er
iemand naar de deur. Tassen/jassen pakken de kinderen zelf.
 Kinderen desinfecteren bij binnenkomst hun handen

4. Afstandsnorm
 Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter (2 armlengtes) afstand bewaard te worden
 Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter (2
armlengtes) afstand bewaard worden. Onder de 4 jaar hoeft dit niet.
 Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand bewaard
worden

 Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand bewaard
worden

5. Algemene hygiënemaatregelen
 Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep
gedurende ten minste 20 sec.
 Hoest en niesen in de binnenkant van de elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes
 Geen handen schudden
 Niet aan je gezicht zitten
 Op de locaties wordt gebruik gemaakt van papieren handdoeken voor het drogen van de
handen. En kan extra gebruik worden gemaakt van desinfecterende gel.
 Er zijn wegwerphandschoenen aanwezig op de groep voor de beroepskrachten
 Bij het afvegen van een snotneus of bij het verschonen worden meteen de handen
gewassen of handschoenen gedragen.
 Speelgoed wat in de mond is gestopt wordt direct schoon gemaakt en/of apart gelegd.
 Na afloop van de dag wordt het lokaal (meubilair, materiaal, speelgoed, deurknoppen,
kranen etc.) schoongemaakt.
 Hotspots zoals deurklinken, traphekjes, wc-brillen etc worden gedurende de dag extra
schoongemaakt. (iedere dag neemt 1 beroepskracht deze taak op zich, wie dat is wordt ’s
morgens besproken)
 Kinderen desinfecteren of wassen bij binnenkomst hun handen
 Kinderen krijgen een bordje/bakje met hun eigen fruit/ontbijtkoek/cracker ipv een
gezamenlijk bord.

6. Ziekte personeel
 Als een beroepskracht klachten heeft blijft het thuis. Bij corona gerelateerde klachten zal de
beroepskracht een test laten doen. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de
beroepskracht thuis.
 Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in
achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
 Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven
en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn,
mag de medewerker weer aan het werk.

 In het geval dat een beroepskracht (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit
om niet getest te worden, mag de beroepskracht weer aan het werk als zij tenminste 24 uur
klachtenvrij is.
 Als iemand in het huishouden van de beroepskracht naast verkoudheidsklachten, ook
koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de beroepskracht ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de beroepskracht
weer naar het werk.
 Als iemand in het huishouden van de beroepskracht getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de beroepskracht wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is
en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 Beroepskrachten die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden
verplicht te werken op de groep en gaan overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis
of (elders) op de locatie. De beroepskracht gaat hierover in overleg met
bedrijfsarts/behandelaar.
 Beroepskrachten met gezinsleden 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 beroepskracht gaat hierover
in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
 Beroepskrachten die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet
meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders)
op de locatie. De beroepskracht gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.

7. Vervoer
 Beroepskrachten, ouders en kinderen vermijden zoveel mogelijk het gebruik van het OV
 Bij het ophalen van kinderen met de auto, zitten kinderen zover mogelijk bij de bestuurder
vandaan. Kinderen desinfecteren hun handen voordat ze in de auto stappen. Eventueel
draagt de bestuurder een mondkapje. Hotspots van de auto (deurklinken, gordels) worden
voor en na gebruik gereinigd.

8. Noodopvang
De noodopvang komt na 8 juni 2020 te vervallen. Voor opvang in het weekend, de avond- en
nachturen waarvoor ouders zelf geen opvang kunnen organiseren, regelt de gemeente de opvang.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de coördinator Noodopvang van gemeente
Noordoostpolder, Klaas Jan Loosman: e-mail: k.loosman@noordoostpolder.nl en telefoon: 0620667904.

