Protocol COVID-19 Kids Centre
versie 5 februari 2021
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. Kinderen wel naar de opvang
2. Thuisblijfregels voor kinderen
3. Brengen en Halen
4. Afstandsnorm
5. Algemene hygiënemaatregelen
6. Beperk het contact tussen groepen
7. Maatregelen voor beroepskrachten
8. Noodopvang
bijlage gezondheidscheck

1. Kinderen wel naar de opvang
Kinderen 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 (zie ook onder 2, thuisblijfregels).
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken
van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom is een vertaling van de
regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.
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.

2. Thuisblijfregels voor kinderen
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:
 Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en
naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test.
 Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C
of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
 Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest
is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.
 Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en
een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen
maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10
dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van
strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle
huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan
mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben
zich vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten
testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van
10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op
klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte

zelfisolatie niet mogelijk is, moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen
nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
 Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app 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 met een besmette persoon,
gaat het kind in quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e
dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen
klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen
niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten
en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
 Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in
quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de
testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te
worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te
testen als zich toch klachten ontwikkelen. (Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis
is veranderd naar oranje of rood.)

3. Brengen en halen
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 of een
negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
Algemene regels bij brengen en halen:
 Kinderen door 1 persoon brengen/halen.
 Hou het afscheid is zo kort mogelijk.
 De persoon die het kind (of de kinderen) brengt/haalt heeft geen gezondheidsklachten. Zie
bijlage gezondheidscheck. Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan mag
diegene het kind niet brengen of halen.
 Geen ouders op de groepen.
 Er worden geen handen geschud
Dagopvang
 Overdracht op de hooflocatie wordt gedaan bovenaan de trap. Er wordt maar 1 ouder
tegelijk binnen gelaten om de 1,5 meter ruimte te kunnen garanderen. 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.
 Ouders en beroepskrachten dragen bij de overdracht een mondneusmasker.
 Graag voordat u de trap op gaat de handen beneden desinfecteren, staat een fles op de
desinfectiezuil.
 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
gelegd, de beroepskracht kan het kind dan vanuit de box 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 trap op of brengt bij ophalen de kinderen naar de trap toe)
 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.
 Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er
meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de

kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover
elkaar open te zetten.

6. Beperk het contact tussen groepen kinderen
Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang, ontstaat er risico op
besmetting van de contacten van deze persoon. Om het aantal besmettingen te beperken zijn de
maatregelen t.a.v. het bron- en contactonderzoek voor kinderen en de quarantainerichtlijnen
aangescherpt. Hierdoor bestaat het risico dat grote groepen kinderen bij één positieve coronatest
(bij een medewerker of ander kind) op de locatie in quarantaine moeten. Daarom is het van groot
belang om het aantal contacten per kind en medewerker zoveel mogelijk te beperken, waar dit
mogelijk is binnen de context van de opvanglocatie.
 Beperk zoveel mogelijk het contact tussen de verschillende stam- of basisgroepen.
 Beperk zoveel mogelijk de contacten op de BSO (noodopvang) tussen kinderen van
verschillende scholen en/of klassen.
 Beperk zoveel mogelijk het inzetten van pedagogisch medewerkers op verschillende
groepen.
 Beperk het gebruik van gezamenlijke ruimtes door deze zo min mogelijk op hetzelfde
moment door verschillende groepen te laten gebruiken.
 Beperk zoveel mogelijk het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen
 Beperk zoveel mogelijk het openen en sluiten met samengevoegde groepen
 Beperk zoveel mogelijk de aanwezigheid van personeel op de locatie tot alleen voor de
opvang noodzakelijk personeel

7. Maatregelen voor de beroepskrachten
Voor de medewerkers op de groep en gastouders gelden de volgende regels:
A. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als
een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten
testen.
B. Testbeleid: Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om
(milde) klachten als: • Hoesten; • Neusverkoudheid; • Loopneus; • Niezen; • Keelpijn; • Verhoging
tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden); • Plotseling verlies van reuk of smaak.
Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een
afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers (snel)testen
inkopen. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus -covid -19/testen.
Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
Voorrang bij teststraat GGD
Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouder) kunnen met voorrang
getest worden bij de teststraat van de GGD. Dit wordt nu voorbereid. Als hier meer informatie over
beschikbaar is zullen het protocol en de informatie op www.rijksoverheid.nl geüpdatet worden.

Testuitslag
 Negatief: Indien de test negatief is, kan de beroepskracht weer aan het werk met in
achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
 Positief: Indien de test positief is, moet de beroepskracht ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de
beroepskracht weer aan het werk. In geval van besmetting van een ouder of een kind,
treden de ‘Thuisblijfregels voor kinderen’ in werking.
Als een beroepskracht zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft
de beroepskracht in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten
en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als de beroepskrqacht na 5 dagen nog
klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe
contacten opgeheven. Als de beroepskracht binnen de 5 dagen na testafname klachten
krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in
quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
C. Huisgenoten met klachten: Als iemand in het huishouden van de beroepskracht naast milde
coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft de
beroepskracht thuis. Als de testuitslag negatief is, mag de beroepskracht weer naar het werk.
Als iemand in het huishouden van de beroepskracht getest is voor COVID-19 en een positieve
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend.
Beroepskrachten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste
risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen
geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten
als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact
met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert
te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte
zelfisolatie niet mogelijk is, moeten beroepskrachten minimaal in quarantaine blijven tot en met 10
dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Zie voor informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
D. Risicogroepen: Beroepskrachten die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een
risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)),
kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar
kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen: 1. vanuit huis of 2. (elders) op de locatie
of 3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5
meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.
E. Zwangere: Beroepskrachten die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13
jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt
om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De
beroepskracht gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. Deze preventieve
maatregel geldt niet (meer) voor zwangere werknemers die kinderen opvangen in de leeftijd van 0
tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.

F. Reisadvies
Voor beroepskrachten die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te
gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
G. Gebruik mondneuskapje:Beroepskrachten die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje
dragen een mondkapje. Tijdens de opvang op de locatie of bij de gastouder thuis wordt het dragen
van een mondneuskapje afgeraden. Bij de opvang van kinderen uit groep 7 en 8 kan, zo staat in
het Generiek Kader, door een beroepskracht overwogen worden om een mondneusmasker of een
faceshield te dragen.
H. 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. De bestuurder draagt
een mondneuskapje. Hotspots van de auto (deurklinken, gordels) worden voor en na gebruik
gereinigd.
I. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder
Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een beroepskracht in
contact is geweest met een besmette persoon, gaat het beroepskracht in quarantaine. De
beroepskracht kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact
met de besmette persoon. Ook als de beroepskracht geen klachten heeft. Is de uitslag negatief?
Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om
ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
8. Noodopvang
De noodopvang voor de dagopvang (0 tot 4 jaar) komt na 8 februari te vervallen. De noodopvang
voor de kinderen van de buitenschoolse opvang loopt door tot het kabinet anders beslist. Bent u
een ouder met 1 van de cruciale beroepen en lukt het niet om de BSO-opvang van uw kind binnen
uw eigen kring te regelen? Noodopvang kan aangevraagd worden via ons emailadres (kidscentre@kids-centre.nl)

Bijlage:

