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Covid 19 

Locatie Specifiek Beleid 

Preventiemanager 

De preventie manager is verantwoordelijk voor de naleving van 

afspraken en regels die gelden voor de locatie.  

 

Preventie Manager Kinderdagverblijf  Natascha 

Preventie Manager BSO     Kelvin 

Preventie Manager Dagopvang Dependance Dieuwertje 

 

Looproutes 

• Volg vanaf de looproutes, zie alle pijlen, en strepen op de grond. 

Hoofdingang is ingang, uitgang is via de BSO waar u de keus heeft 

om ook direct de trap te nemen naar beneden. 

• In de lift mogen maximaal 2 personen 

• Er staan palen om de route te scheiden. 

• Wanneer u uw kind komt halen, geef dan bij de deur aan dat u er 

bent. Loop dan vervolgens door naar de kapstokken waar uw kind 

klaar staat. 

 

Voor de BSO 

Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis als zij 

klachten hebben: 

• Hoesten 

• Neusverkoudheid 

• Loopneus 

• Niezen 

• Keelpijn 

• Verhoging of Koorts 

• Plotseling verlies van reuk of smaak 

Kinderen mogen pas weer naar de BSO als ze 24 uur klachtenvrij zijn, 

of een negatieve testuitslag hebben. 

 

De kinderen komen via lift of trap naar binnen, vervolgens volgen zij 

de route naar de uitgang. Hier komen zij uit bij de kapstokken, waar 

zij hun jas en tas in de luizenzakken kunnen doen. Voor dat zij gaan 

spelen wassen zij hun handen en drogen zij het af met papieren doekje. 
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Tijdens het eten en drinken 

Tijdens het eten en drinken (tafelmomenten) houden de kinderen 1,5 

meter afstand. Voordat zij aan tafel gaan wassen de kinderen hun 

hadden daarna komen zij aan tafel zitten. De pedagogisch medewerker 

deelt het eten uit en zorgt ervoor dat iedereen eten en drinken 

krijgt. Kinderen raken alleen hun eigen eten. 

 

Tijdens het spelen 

Wanneer kinderen aan het spelen zij, spelen de kinderen zoveel 

mogelijk met hun eigen klasgenootjes. Dit zodat de kinderen uit andere 

klassen zo min mogelijk met in elkaar in contact komen. Voorkomen gaat 

niet lukken maar wij letter erop dat dit zo veel mogelijk gebeurt. 

 

Wanneer kinderen aan tafel gaan spelen of op de grond, houden de 

kinderen 1,5 meter afstand. De stoelen staan uit elkaar waardoor de 

kinderen ook uit elkaar komen te zitten. Op de grond houden wij 

toezicht dat ook hier de kinderen op 1,5 meter afstand spelen. Maar 

voorkomen zal niet altijd lukken. 

 

Ruimte gebruik 

Wij gebruiken beide groepen wanneer er kinderen op de buitenschoolse 

opvang zijn. Het ligt aan de aantal kinderen hoe wij zitten en waar 

wij spelen. Wij kunnen eventueel de groepen splitsen qua scholen, dat 

er zones komen waar de kinderen kunnen spelen. Wij letten erop dat er 

1,5 meter wordt gehanteerd en houden hier ook toezicht op. Maar 

voorkomen gaat niet lukken maar wij letten er wel op dat dit zo veel 

mogelijk gebeurt. 

 

Wanneer kinderen naar de wc willen geven zij dit aan bij ons. Er mag 

maximaal één kind naar de wc. Als het kind klaar is, wast het zijn 

handen via het papiertje dat hangt bij de wasbak. Hierop staat 

stapsgewijs wat zij kunnen doen. Hierna drogen zij hun handen met een 

papierendoekje. Wanneer het kind klaar is mag de het volgende kind 

naar de wc. 
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Normaal mogen de kinderen ook op de gang spelen, alleen is deze nu in 

gebruik als looproute van het kinderdagverblijf. Kinderen spelen nu 

dus niet meer op gang maar, op hun eigen stamgroep. 

 

Wij zullen vaker buiten spelen omdat, de kinderen hier zich vrijer 

kunnen bewegen. Maar ook hier zullen wij letten op de afstand bij de 

kinderen. Maar voorkomen gaat niet lukken maar wij letten er wel op 

dat dit zo veel mogelijk gebeurt. Wanneer er meerdere kinderen zijn 

uit één school en/of klas, gaan zij samen naar buiten en blijven de 

andere kinderen binnen. 

 

 

Aanvullende informatie 
 

Ouders 

• Er zijn geen vaste breng- en haaltijden op het moment. Dit zodat 

ouders zelf kunnen bepalen wanneer ze hun kind brengen op een zo 

rustig mogelijk moment.  

• Voor ouders geldt een mondkapjesplicht. 

• Ouders komen bij ons de gang binnen, deze ruimte is groot genoeg om 

1,5 meter afstand te kunnen houden tussen meerdere ouders.  

• Ouders komen de groepen niet op en laten of hun kind zelf naar 

binnen lopen. 

• Mochten er andere dingende zaken zijn mbt het kind dan kan een 

ouder dit telefonisch of via de mail bespreken. 

 

Communicatie 

• En er is nauw contact en overleg met de voorzitter van de 

oudercommissie. 

• Alle informatie omtrent maatregelen en afspraken staat op de 

website (wachtwoord BeleidKC) 

• Ouders worden over het coronabeleid extra op de hoogte gehouden 

door middel van mail, nieuwsbrief en regels die op de deuren en 

muren hangen. 

• Extra informatie zit in de map op Locatie op zichtbare plek 

aanwezig 

• Bijlage 1: Beslisboom 

• Informatie over de hygiënerichtlijnen is te vinden op www.rivm.nl  
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Kinderen op de groep 

• Intakegesprekken en tussentijdse gesprekken met ouders bij overstap 

naar een volgende groep of plaatsing vinden telefonisch plaats. 

 

 

 

 

Pm-ers 

• Voordat je begint met werken doet de pm-er zelf een 

Gezondheidscheck. Onderling houden alle medewerkers de gezondheid 

van elkaar goed in de gaten. 

• Pm’ers houden 1,5 afstand van elkaar tijdens het werken.  

• Er mag maar 1 pm’er tegelijk aanwezig zijn in de keuken.  

• Leidsters wassen meer dan normaal hun handen. Zeker voor en na 

handelingen die betrekking hebben met de lichamelijke verzorging 

van de kinderen of betrekking hebben op voeding. 

• Er geldt een mondkapjesplicht voor pm-ers bij openen voor 9.30 uur 

en sluiten na 16.00 uur, en wanneer nodig/bij twijfel bijvoorbeeld 

als een vaste collega behoort tot nauw contact/positief getest. 

 

Hygiënemaatregelen 

• Overal hangen pompjes met desinfectie.  

• In de keuken en wc hangen pompjes met zeep.  

• We gebruiken allemaal (pm érs en kinderen) papieren handdoekjes die 

na gebruik direct worden weggegooid.  

• Dagelijks worden de hotspots extra schoongemaakt. Deurklinken, 

overdracht box, vloer en zaal.  

• Op de groepen wordt schoongemaakt zoals altijd. Alleen de 

deurklinken, wasmachine, koelkast en de verdere keuken wordt 3x per 

dag extra schoongemaakt.  

• De interieurverzorgster loopt drie dagen per week alle hotspots na. 

• Inzake Ventilatie van de ruimtes: Laat alle ventilatie staan zoals 

die staat, zie sticker i.v.m. goede doorvoer schone lucht. 

 

Thuisblijfregels Personeel 

• Mocht een leidster klachten hebben passende bij Corona dan blijft 

ze thuis en maakt met de GGD een afspraak om zich te laten testen 
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(sneltest). Pas bij een negatieve uitslag mag zij weer komen 

werken. Bij een positieve uitslag blijft de pm’er minstens 7 dagen 

thuis en pas als de klachten 24uur weg zijn mag de pm ér weer komen 

werken.  

Klachten zijn: 

• Hoesten 

• Neusverkoudheid 

• Loopneus 

• Niezen 

• Keelpijn 

• Verhoging of Koorts 

• Plotseling verlies van reuk of smaak 

• Personeel die in een risicogroep vallen en of partners hebben die 

in een risicogroep vallen gaan wij in gesprek. Samen kijken en 

overleggen wat te doen. 

• Tijdens deze tijden van Corona maatregelen kan het voorkomen dat er 

personeel ziek is/wordt of getest moet worden op COVID-!9, waarbij 

48 uur op de uitslag moet worden gewacht. Het kan hierdoor 

voorkomen dat er afgeweken moet worden van de BKR-norm of dat er 

groepen moeten worden samengevoegd om het tijdelijke 

personeelstekort op te vangen. 

• Uitgangsregel blijft altijd dat er veiligheid en vertrouwen 

gewaarborgd blijft. Hieronder verstaan wij o.a. dat wij goed kijken 

naar vertrouwde pm-ers en bekende ruimtes. 
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Thuisblijfregels Kinderen 

• Kinderen van 0-4 jaar mogen met neusverkoudheid naar de 

kinderopvang behalve: 

• Als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij 

COVID-19 hebben 

• Als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-

19 infectie 

• Als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 

38 graden) en of benauwdheid 

• Als het kind chronisch verkouden, hooikoorts of astma heeft en dit 

een herkenbaar beeld is dan kan het kind na overleg met ons naar de 

opvang. Bij twijfel het kind gewoon thuishouden. 

• Kinderen met meerdere klachten passend bij corona blijven thuis tot 

ze klachtenvrij zijn en bij vragen kunnen ouders advies inwinnen 

bij de GGD. 

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als ze 24 uur klachtenvrij 

zijn, of een negatieve testuitslag en naast de verkoudheidsklachten 

niet ziek zijn. Dit geldt ook voor alle contacten, en personen 

binnen ons huishouden. 

• Voor ouders en personeel die terugkeren uit een land wat een oranje 

of rood reisadvies heeft geldt het dringende verzoek 10 dagen in 

thuisquarantaine te gaan. Dit geld ook als het advies is veranderd 

van geel naar oranje of rood tijdens de vakantie. Dit advies geldt 

niet voor kinderen tot 12 jaar. Deze kinderen mogen gewoon komen 

alleen niet gebracht en/of gehaald worden door de ouders. 

 

Melding aan GGD 

• In het geval van verdenking op het coronavirus meldt de manager dit 

bij de GGD-afdeling infectiebestrijding. De GGD stelt vervolgens 

een onderzoek in en neemt zo nodig met toestemming van ouders 

testen af. 

• Het team ‘Kinderopvang en scholen’ van de GGD-regio Utrecht. Het 

team is te bereiken via coronaopvangenschool@ggdru.nl of via het 

telefoonnummer 030-608 60 44 van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 

uur en 17:00 uur. 

 

 
 


