PROTOCOL HEROPENING KINDEROPVANG (versie 19 november 2021)

Dit protocol is herzien naar aanleiding van het nieuwe coronaprotocol van de kinderopvang met
ingang van 19 november 2021. Uitgangspunt hierbij is het algemene protocol kinderopvang. De
richtlijnen van de RIVM zijn leidend. Mochten er dingen veranderen dan wordt dit met ouders
gecommuniceerd.
Afstand houden + halen en brengen
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Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, bewaar
ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, vergaderruimte, gangen, toiletten) 1,5
meter afstand.
Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
Ouders komen niet binnen , tenzij noodzakelijk. Dit betekent het volgende voor de haal- en
brengmomenten:
De kinderen van de peutergroep kunnen van 8.15 – 8.45 uur gebracht worden. Het kind
wordt door de ouder gebracht via het kleuterplein bij de ingang aan de kant van
kinderdagverblijf Dotjes. Bij het hek is een groot grasveld. Hier kunt u doorlopen over het
kleuterplein tot aan de achterdeur van de peutergroepen. Hier wordt uw kind opgewacht
door een pedagogisch medewerker en/of een ondersteuner. Deze neemt het kind over van
de ouder met inachtneming van de 1,5 m afstand.
De kinderen worden om 12.15 uur teruggebracht naar het hek bij het grasveld aan het
kleuterplein.
In de middag worden de kinderen om 13.00 uur aan het hek bij het grasveld door de
pedagogisch medewerkers opgehaald.
Tussen 15.15 en 15.30 uur kunt u uw kind ophalen aan de achterdeur van de peutergroep
(via het hek bij het grasveld over het kleuterplein)
Ouders letten zelf goed op de verplichte 1,5 m afstand tussen volwassenen.
Omdat de haal- en brengmomenten kort dienen te zijn, wordt belangrijke informatie
telefonisch of digitaal aan ouders doorgegeven. Dit geldt andersom ook. Wij zijn telefonisch
bereikbaar op het nummer 0165 562310 en digitaal via ewattel@kroevendonk.nl.
De pedagogisch medewerkers zijn telefonisch het beste bereikbaar van 8.00– 8.30
uur, 12.30 – 13.00 uur en na 15.30 uur. Ook kunt u de ouderapp gebruiken om vragen te
stellen.
Bij het ophalen lopen de kinderen aan een touw (net als bij een brandoefening) van de
peutergroep over het kleuterplein via het zijhek naar de poort bij het grasveld. De looproute
van de peuters met leidsters is steeds langs dit zijhek.

Hygiënemaatregelen:
Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang.
•

In elk lokaal zijn de volgende materialen aanwezig:
- Zeeppompje
- Papieren handdoekjes
- Oppervlakte spray (biologisch)
- Reinigingsdoekjes

-

Wegwerp handschoenen

•

Personeelsleden en kinderen wassen op volgende momenten hun handen:
- Bij binnenkomst
- Na toiletbezoek
- Na het buitenspelen
- Voor het eten en drinken
- Na het neus snuiten

•

De pedagogisch medewerkers maken de toiletten, de kranen en de deurklinken van de
toiletgroepen extra schoon.
Personeelsleden reinigen met zeep en een papieren handdoekje de speeloppervlakken (zoals
tafels etc.), de deurklinken en andere contactpunten (Hotspots).
De verschoningstafel wordt na elk gebruik ontsmet met zeep.
Speelgoed dat dagelijks gebruikt wordt en/of in de mond gestopt wordt, wordt gereinigd met
een stoomapparaat. Dit gebeurt op het moment dat kinderen niet aanwezig zijn.
Om het schoonmaken overzichtelijk te houden is er een selectie gemaakt van speelgoed wat
gebruikt kan worden op de groep. Uit de gesloten kasten pakken kinderen geen speelgoed
alleen leidsters.
Kinderen wordt aangeleerd om te hoesten en niezen in de ellenboog.
Kinderen wordt aangeleerd om geen handen te schudden. In het verlengde hiervan is ons
openingslied aangepast van handgeven aan elkaar naar zwaaien naar elkaar.
I.v.m. de hygiëne wordt het ontraden om speelgoed van thuis mee te nemen naar de
peutergroep. Indien een kind een knuffel of tutje heeft wordt dit door het personeel in de tas
van de betreffende peuter bewaard.
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Ventilatie en binnenklimaat
De ruimte wordt regelmatig geventileerd door deuren en ramen open te zetten. Dit wordt zoveel
mogelijk gedaan als de kinderen niet aanwezig zijn in de ruimte.
Er is een meter aanwezig om de lucht te controleren. Personeel houdt deze in de gaten. Indien deze
oranje is wordt er geventileerd door een raam open te zetten.

Thuisblijfregels – gezondheid kinderen:
Hierbij worden de adviezen en de richtlijnen van het RIVM toegepast. Voor het bepalen of een kind
naar de opvang mag, kunnen ouders en personeel gebruik maken van de beslisboom
https://www.boink.info/beslisboom
Wij vragen ouders dringend om een besmetting met het coronavirus door te geven. Wii kunnen dan
contact opnemen met het scholenteam van de GGD om advies in te winnen.
In de volgende gevallen mogen kinderen wel naar de opvang:
• Met een enkele verkoudheidklacht (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn)
• Als ze af en toe hoesten;
• Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid;

•

Bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste
ziektedag (of testdatum bij een asymptomatische infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2infectie

In volgende gevallen mogen kinderen niet naar de opvang:
• Als ze naast neusverkoudheid andere klachten krijgen als hoesten, koorts en/of
benauwdheid.
• Als klachten ontstaan na contact met een op COVID-19 positief persoon
• Als ze getest worden op Covid-19. Totdat de uitslag bekend is.
• Bij een positief geteste huisgenoot.
• Na een quarantaine advies na terugkomen uit het buitenland.
Testbeleid kinderen vanuit de overheid
Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Kinderen die
getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:
• Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer
dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve
testuitslag weer naar de opvang.
• Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de
huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
• Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact)
van iemand die Covid-19 heeft.
• Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een
nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of
opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
• De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Als een kind niet getest wordt: Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of
benauwd is en/of hoest , en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het
24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer
naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een
quarantaine-advies geldt.
*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af
en toe hoesten.
Een kind met een huisgenoot met COVID-19 moet:
• In quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke
persoon
• Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
• Testen bij klachten
•

Als ouders twijfelen of vragen hebben kunnen ze terecht bij een speciaal telefoonnummer bij
de GGD 088-3686858.

