Corona protocol voor de BSO
1.

Vanaf 8 juni is de BSO weer volledig geopend voor alle kinderen.

2.

Breng- en haalmomenten, contact ouders:


1 ouder brengt/ haalt het kind



Ouders mogen de BSO-locatie niet fysiek betreden! Ouders wachten buiten de
voordeur, totdat hun kind(eren) door de PM’er met zijn/haar spulletjes naar buiten is
gestuurd. De ouder houdt zich daarbij aan de geldende richtlijnen en wacht buiten op
gepaste afstand (1,5 m) van eventuele andere aanwezige volwassenen (Dus wacht
achter de daarvoor aangebrachte belijning).



Indien u uw kind(eren) zelf naar de BSO brengt, dan geldt eveneens dat u de BSOlocatie niet fysiek mag betreden! U belt bij de voordeur aan en een PM’er zal dan uw
kind(eren) bij de voordeur ontvangen. Een eventuele korte overdracht zal dan
eveneens aldaar plaatsvinden, waarbij u uiteraard de 1,5 meter in acht houdt!

3.

Bij scholen waarbij gebruik dient te worden gemaakt van vervoer middels de BSObus, zullen de kinderen op gepaste afstand van elkaar (1,5 meter) worden vervoerd!

4.

Het ophalen van de kinderen gebeurd nagenoeg zoals voorheen. Op de reguliere
eindtijden zal één van onze PM’ers op een vaste plek staan, maar wel buiten het
hekwerk van school. Aldaar verzamelt zij de kinderen die mee gaan naar de BSO. De
PM’er zal er daarbij op toezien dat de kinderen zich zoveel mogelijk houden aan de
RIVM-richtlijnen.

5.

Klachten: bij het ophalen van de kinderen zal de Pm’er aan uw kind vragen of uw kind
klachten heeft. Indien dit zo is moet u uw kind op school gaan ophalen. Wij zullen
de school dan verzoeken om u te bellen om uw kind aldaar op te halen. Ook in geval
van twijfel dient u uw kind bij school op te halen. Ontwikkelt uw kind gedurende de
middag corona gerelateerde klachten dan moet u uw kind ook direct komen ophalen
op de BSO.

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 BSO komen 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.

6.

Tijdens de BSO-opvang: Tussen personeel en kinderen moet zoveel als mogelijk 1,5
meter afstand in acht worden genomen. Het contact tussen kinderen uit verschillende
groepen wordt zoveel mogelijk beperkt.

7.

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.

