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Covid 19 

Hygiëne Maatregelen 

Deze hygiënemaatregelen(aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen 

in de kinderopvang en bso) worden naar iedereen gecommuniceerd en 

moeten door iedereen zo nauwkeurig mogelijk worden opgevolgd. Manieren 

van communicatie aan kinderen, personeel en ouders zijn: 

A Nieuwsbrieven 

B Vergaderingen 

C Verwijzing website 

D Digitaal /telefonisch 

 

 

Maatregel Handenwassen 

Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen 

aanhouden: 

• Zorg voor water en zeep.  

• Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang 

of school, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na 

toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige 

handen.  

• Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen 

reinigingsdoekjes voor de handen zijn. 

 

Maatregel gedrag 

• Zit niet met je handen aan je gezicht 

• Schud geen handen 

• Hoest of nies in je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze 

daarna weg. 

Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed 

leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden. 

• Boven elke “kinder” wasbak hangt een a-4tje met pictogrammen hoe 

handen te wassen. 

 

 

Maatregel schoonmaken 

• Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die 

meerdere personen aanraken) en ander lesmateriaal meerdere keren 
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Covid 19 

Hygiëne Maatregelen 

per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep 

(bijvoorbeeld allesreiniger). 

 

 

Maatregel personeel 

• Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/ 

toilet(ten)/etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden van 

elkaar en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen. 

• Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de 

toiletten. 

• Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens 

het reguliere schoonmaakprotocol. 

 

Maatregel Ventilatie en binnenklimaat 

• Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving en 

geldende richtlijnen. 

• Zorg voor voldoende ventilatie met mechanische ventilatiesystemen. 

• Lucht 3x per dag de groepen door de deuren naar het dakterras open 

te zetten. 

 

 

 


