Bijlage 5:

Protocol aangescherpte maatregelen kinderopvang Dribbel COVID-19.
Algemeen
Het coronavirus wordt veroorzaakt door de ziekte COVID-19.
COVID-19 treft verschillende mensen op verschillende manieren. De meeste mensen die besmet
raken, hebben lichte tot matige symptomen en herstellen zonder opgenomen te hoeven worden.
Symptomen
De meest voorkomende symptomen:
•
•
•

Koorts
Droge hoest
Vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen:
•
•
•
•
•
•
•

Pijn in het lichaam
Keelpijn
Diarree
Bindvliesontsteking
Hoofdpijn
Aangetast smaak- of reukvermogen
Huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Preventie
Bescherm uzelf en anderen in uw omgeving: blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en neem de
nodige voorzorgmaatregelen. Volg het advies van de lokale organisatie voor volksgezondheid (RIVM)
op.
Maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan:
•
•
•
•
•
•
•

Was regelmatig uw handen. Gebruik zeep en water of een alcoholhoudende handgel.
Houd een veilige afstand van mensen die hoesten of niezen/ hanteer altijd 1,5 meter
afstand!
Draag een masker als afstand houden niet mogelijk is.
Raak uw ogen, neus, mond niet aan.
Bedek uw neus en mond met een papieren zakdoekje of met de binnenkant van uw elleboog
als u hoest of niest.
Blijf thuis als u zich ziek voelt.
Neem contact op met uw huisarts als u koorts krijgt, hoest en ademhalingsproblemen heeft.

Ga niet naar de dokterspraktijk, maar bel op. Dan kan uw arts u doorverwijzen naar de juiste
zorginstelling. Zo beschermd u zichzelf en voorkomt u de verspreiding van virussen en andere
infecties.

Kinderopvang Dribbel en het coronavirus
De verspreiding van het coronavirus gaat snel. Om verspreiding binnen de kinderopvang zoveel
mogelijk te beperken is dit aanvullende werkprotocol opgesteld. Hierin staan nieuwe richtlijnen en
werkafspraken.

Wanneer mag uw kind niet naar Kinderopvang Dribbel komen.
Wij passen de adviezen en de richtlijnen van het RIVM toe.
•
•
•
•

•
•
•

Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis; neusverkoudheid, hoesten,
moeilijk ademen/benauwdheid.
Kinderen met verhoging en/of koorts blijven thuis. Wij spreken van verhoging tussen de 37,5
en 38 graden. Bij 38 graden Celsius of hoger spreken we van koorts.
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 de 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
Als iedereen van dit gezin 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 klachten vrij is.
Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis.
Kinderen met klachten wordt zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s).

Algemene RIVM richtlijn.
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en kinderen vanaf 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.
• Als houder moet ik er voor zorgdragen dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien we
meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben.
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 tenminste 20 seconden.
• Geen handen schudden.
• Hoesten/Niezen in de elleboog.
Hygiënemaatregelen.
Wij dragen er zorg voor dat de algemene voorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden
nageleefd. Denk hierbij aan:
‘Op iedere locatie en in iedere groep is zeep, papierhanddoekjes etc. aanwezig.
Wij maken extra vaak materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de
plekken die vaak aangeraakt worden.
Stagiaires.
Door het aantal volwassenen in het pand te beperken hebben we besloten om geen stagiaires in te
zetten voorlopig. Dit geldt sowieso tot 1 juni 2020.

Praktische maatregelen Kinderopvang Dribbel (0-4 jaar en BSO Okidoki 4-12 jaar).
In -en uitgang Kinderopvang Dribbel
De ingang is vanaf 11 mei alleen de ingang. Nadat de ouder binnenkomt(en de jas en schoenen van
het kind alvast heeft gepakt), zal de leidster de deur gelijk weer op slot draaien omdat het niet
toegestaan is dat meerdere mensen binnen zijn. Hoewel wij er vanuit gaan dat de ouder die binnen
is, gelijk weer zal vertrekken, willen wij u vragen even te wachten na gedrukt te hebben op de
deurbel, zodat er op de groep niet te veel volwassenen aanwezig zijn.
Vaker dan twee keer bellen is echt niet nodig. Wij horen dat wel en lopen dan z.s.m. naar de ingang
om die te openen.
Om de groep weer te verlaten, neemt u de deur naar de buitenspeelplaats. Dit geldt ook voor ouders
van BSO Okidoki.
U volgt hiervoor de pijlen op de vloer. Via het hek buitenom verlaat u Kinderopvang Dribbel. Let op!
Dit is geen ingang, alleen de uitgang. Ouders laten bij binnenkomst de schoenen aan en de leidsters
proberen ervoor te zorgen dat het kind vlak voordat heet wordt opgehaald, de schoenen alvast
aankrijgt.
Op deze manier voorkomen we dat meerdere volwassen in een te kleine ruimte aanwezig zullen zijn.
Bij mooi weer zullen we s ’morgensvroeg gelijk de buitenspeelplaats openen waardoor u via de
gebruikelijke ingang zo doorloopt naar buiten en via het buitenhek de locatie weer verlaat.
We zullen buiten dan iedere keer een hoge tafel neerzetten waar u spullen kunt neerzetten, om
terugloop de groep weer in, te voorkomen. Wegens de binnenruimte te klein is om de 1,5 meter
afstand te waarborgen, hanteren wij vanaf 11 mei namelijk eenrichtingsverkeer binnen Kinderopvang
Dribbel.
Maximaal 1 ouder binnen de groep en op de buitenspeelplaats toegestaan
Omdat de binnenruimte en buitenruimte te klein is om bij meerdere ouders dan één de anderhalve
meter afstand te garanderen, hanteren wij de regel dat er maximaal maar één ouder tegelijk binnen
en op onze buitenspeelplaats aanwezig mag zijn. Er zijn dan namelijk ook al één of twee
groepsleidsters aanwezig.
Zeer korte breng -en haal momenten.
U helpt ons door de breng en haalmomenten van uw kind zo kort mogelijk te houden.
Breng en haal uw kind, en verlaat dan gelijk de groep weer via de buitenspeelplaats, zodat de andere
ouder, die wellicht staat te wachten achter de gesloten deur, binnen kan komen om een kind te
brengen of op te halen.
Indien u langer dan enkele minuten op de groep verblijft en de andere ouder alweer heeft
aangebeld, zal de pedagogisch medewerker u alsnog vriendelijk verzoeken om de groep onmiddellijk
te willen verlaten via de groep en de buitenspeelplaats. We vinden het belangrijk dat u ons hier in
mee helpt om het wachten van een volgende ouder zeer te beperken.
Aangepaste (maar goede) communicatie
Ouders van kinderen die per 16 maart niet meer naar de opvang zijn geweest, worden de week
alvorens 11 mei per mail onderstaande vragen gesteld:
- Hoe het gaat
- Of er geen coronaklachten zijn geweest
- Of er nog grote veranderingen zijn in het ritme/de dagindeling van het kind zodat we het na
kunnen lezen.
Voor de baby’s tot 1,5 jaar blijven wij actief de schriftjes schrijven en willen wij de ouder(s) vragen
om overdracht/bijzonderheden hier alvorens het brengen in te schrijven, om mede op deze manier
het breng/haal moment zo kort mogelijk te houden op de groep.

Wij willen ouders vriendelijk verzoeken om vragen/bijzonderheden zo veel mogelijk per app te
verrichten i.p.v. mondeling. In de periode vanaf 1 mei zijn wij actief te bereiken per app alsmede
telefonisch.
Maximaal 1 persoon brengt het kind
Breng- en haal uw kind(eren) door één persoon, dus zonder extra volwassenen of kinderen die niet
bij ons in de opvang zitten. Mocht u toch met meerdere personen komen, dan kan degene in de auto
of buiten blijven wachten. In de gang is niet mogelijk.
Handen desinfecteren bij binnenkomst
Voor de ingang staat een statafel met anti desinfectie spray, papieren handdoekjes en
handschoenen. Vriendelijk verzoek om bij binnenkomst altijd eerst je handen de desinfecteren en
ook van je kind (vanaf 1,5 jaar).
Overnemen kinderen in de ochtend
Bij binnenkomst, wordt de baby door de ouder in de wipstoel of kinderstoel gezet die klaar staat bij
binnenkomst om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen tussen Pedagogisch medewerker en de
ouder. De pedagogisch medewerker ontfermd zich gelijk over de baby nadat het gebracht is en
neemt het op schoot. Dit, omdat we het belangrijk vinden dat we de emotionele veiligheid van het
kind kunnen blijven waarborgen.
Oudere kinderen kunnen na het brengen gelijk gaan spelen met het speelgoed dat klaar staat, of de
leidster gaat met ze zwaaien voor het raam wanneer het kind die behoefte heeft.
Hygiëne maatregelen die we op de groep handhaven:
•
•
•

•
•

De leidsters wassen voortdurend de handen van de kinderen en van zichzelf met water en
zeep (minimaal 20 seconden). Dit wordt gedaan alvorens en na elk eetmoment.
De leidsters desinfecteren de deurklinken binnen de groepen en de gang voor en na elk
breng/haalmoment met desinfectiespray.
Washandjes voor de mondjes en handen hebben plaatsgemaakt voor
toetenboeners/snoetepoetsers doekjes die na gebruik gelijk worden weggegooid. Uiteraard
wordt per kind 1 nieuw doekje gebruikt.
Handdoeken bij de waskranen hebben plaatsgemaakt voor papieren handdoekjes
De groepsleidsters en kinderen vanaf vier jaar niezen/hoesten in de binnenkant van hun
elleboog. Leidsters begeleiden de kinderen hierin.

Praktische maatregelen BSO Okidoki (4-12 jaar)
Voor de BSO ouders gelden dezelfde regels dan als hierboven geschreven voor de KDV groep.
De BSO kinderen vanaf vier jaar wassen hun eigen handen met zeep en water. De leidster zien hierop
toe dat dit gelijk gebeurd bij binnenkomst op de BSO en voor en na elk eet/drink moment en na elk
toiletbezoek. Tevens worden de kinderen vanaf vier jaar door de leidsters begeleid om bij eventueel
hoesten/niezen, dit in de binnenkant van de elleboog te doen.
Voor de kinderen van 4-12 jaar wordt wel zo veel als mogelijk de anderhalve meter maatregel
toegepast tussen de kinderen en de leiding. De BSO kinderen zullen we hier goed in begeleiden op de
momenten dat ze op de BSO zijn.
Tijdens het vervoer van en naar de BSO zal dit alleen mogelijk zijn, wanneer de kinderen lopend
gehaald of gebracht worden. Wanneer zij met gemotoriseerd vervoer vervoerd worden, zal het kind
in elk geval achter in de auto zitten zodat de afstand bewaard wordt.

Praktische maatregelen Voorschool CBS de Triangel (2,5 - 4 jaar)
De voorschool hanteert dezelfde maatregelen dan de school, aangezien wij binnen de school
gevestigd zitten.
Brengen en halen wordt buiten gedaan. Ouders/verzorgers mogen niet in de school komen.
Vanaf 08:25 uur zal de voorschooljuf buiten staan en kunnen de peuters vanaf de ouder/verzorger
naar de voorschooljuf toe komen lopen. De voorschooljuf neemt ze dan mee naar binnen.
Kom niet eerder dan 08:25 uur naar het schoolplein toe. Op de sluitingstijden zullen de peuters met
jas, schoenen en tas met de voorschooljuf mee naar buiten lopen, waar de ouder dient te wachten.
Ouders/verzorgers mogen alleen het pleingedeelte betreden van de straat tot aan het fietsenhok,
verder niet.
Zorg ervoor dat u de onderlinge afstand van 1,5 meter behoudt tijdens het halen en brengen.
De school hanteert ‘Geen fysiek contact tussen volwassenen en kinderen, dit is waarschijnlijk lastig te
realiseren bij de peuters. Toch vragen wij u zoveel mogelijk rekening te houden met de kleding en
meegenomen bekers e.d., zodat de peuters zich zo veel mogelijk zelf kunnen redden bij het gaan
naar het toilet en bij het nuttigen van fruit/drinken.
De peuters laten we vaak hun handen wassen met zeep en water. In ieder geval bij binnenkomst,
alvorens fruit/drinken nuttigen, na toiletbezoek, na buiten geweest te zijn en voordat ze weer naar
huis gaan.
Lees voor de overige Hygiëne en gezondheidsmaatregelen de bijgeleverde ‘kwaliteitskaart
Heropening CBS de Triangel’.
We zijn ons ervan bewust dat dit pittige maatregelen zijn omtrent de breng- en haalmomenten.
Echter COVID-19 laat ons geen andere keus en dienen we deze maatregelen met z’n allen in acht te
nemen.
Mocht u naar aanleiding van dit protocol nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karin
Vos,
Telefoon: 06-253 336 48 (Kantoormobiel) of mailen naar info@kinderopvangdribbel.nl

Met vriendelijke groet,
Karin Vos

