Corona protocol voor de KDV
1.

Vanaf 11 mei is de kinderopvang, voor kinderen van 0 tot 4 jaar, weer volledig
open.

2.

Breng- en haalmomenten, contact ouders:


1 ouder brengt/ haalt het kind.



Ouders mogen 1 voor 1 naar binnen. Is er al een ouder in de hal dan dient u
buiten op gepaste afstand (1,5 m) te wachten.



Alleen de hoofdingang is geopend.



De breng en haal tijden zijn de komende periode aangepast naar:
Brengen tussen 7:30 uur en 9:00 uur of tussen 12:30 uur en 13:30 uur.
Ophalen tussen 12:30 uur en 13:30 uur en tussen 17:00 uur en 18:30 uur.
Hier kan op dit moment ook door flex ouders niet van worden afgeweken.



Ilona zal elke ochtend en middag in de hal klaar staan om uw kind van u over
te nemen, een korte overdracht te doen en zij zal daarna uw kind naar
zijn/haar groepje brengen. U verlaat het pand dan weer via de hoofdingang en
de volgende ouder kan naar binnen. Volgt u daarbij de daarvoor
aangebrachte stickers i.v.m. de juiste looprouten.



’s avonds zal er eveneens standaard 1 medewerkster in de hal klaar staan
om uw kind voor u uit de groep te halen en een korte overdracht te doen. U
wacht dan in de hal. Uitgebreidere informatie met betrekking tot het dag
verloop vindt u terug in het communicatie schriftje.



In de hal zal een speelkleed klaar liggen, hier legt of zet u uw kind op neer, u
doet een stap naar achter zodat de pm’er het kind meteen weer kan
oppakken. Dit ook anders om bij ophalen.

3.

Klachten: bij binnen komst zal de pm’er u vragen of uw kind klachten heeft. Indien dit
zo is moet u uw kind weer mee naar huis nemen. Ook in geval van twijfel dient u uw

kind dan weer mee naar huis te nemen. Ontwikkeld uw kind gedurende de dag
corona gerelateerde klachten dan moet u uw kind ook direct komen ophalen.

Specifiek zijn er nog steeds de volgende maatregelen van kracht:


kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis ! (neus verkoudheid,
hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid)



kinderen met koorts boven 38 graden blijven thuis!



kinderen mogen pas weer naar de opvang als ze 24 uur klachten vrij zijn.



als iemand in het huishouden van het kind koorts heeft boven 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft blijft het kind ook thuis!



als iedereen in het huishouden 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 is, moeten kinderen wachten tot dat die persoon 24 uur klachten vrij is
en dan 14 dagen extra thuis blijven.



Bij koorts vanaf 38 graden blijft iedereen in het huishouden thuis.



kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met
toestemming van ouders/verzorgers.

4.

Tijdens de opvang: Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter
afstand in acht te nemen. Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt
zoveel mogelijk beperkt.

5.

Hygiëne: houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het
RIVM zoveel mogelijk zullen worden nageleefd. Denk hierbij aan: op iedere locatie en
in iedere groep zeep en papieren handdoekjes. Materialen waar personeel en
kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak worden aangeraakt ( de
zogenaamde hotspots) zullen extra vaak worden schoongemaakt. De coördinator zal
erop toe zien dat deze hygiëne maatregelen zorgvuldig worden nageleefd. Voor meer
informatie kunt u de website www.RIVM.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso raadplegen.

