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Covid 19 

Contact Beperking 

Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang, 

ontstaat er risico op besmetting van de contacten van deze persoon. 

Daarom is het van belang om het aantal contacten per kind en 

medewerker zoveel mogelijk te beperken. Tevens vergemakkelijkt dit het 

bron- en contactonderzoek bij een besmetting. 

 

Onderstaand wordt een aantal opties gegeven om het aantal contacten 

zoveel mogelijk te beperken. Het is van belang dat de opvang zo goed 

mogelijk zorgt voor beperking van contacten. 

 

Voor kinderen kunnen deze maatregelen lastig zijn.  

• Zorg voor een goede communicatie en uitleg aan kinderen en 

ouders/verzorgers  

• Bereid kinderen goed voor op de maatregelen 

 

Adviezen om het aantal contacten tussen volwassenen te beperken:  

Het uitgangspunt is dat er op de kinderopvang alleen de opvang plaats 

vindt.  

• Er zijn geen andere activiteiten.  

• Oudergesprekken, team overleggen doen we zoveel mogelijk online.  

• Er worden geen externe krachten ingezet (hebben we ook niet). 

• We zorgen ervoor dat ouders/verzorgers bij het brengen en halen 

niet in op de groepen komen. Mocht dit niet mogelijk zijn bij het 

brengen en halen van de jongste kinderen, dan zorgen we ervoor dat 

er altijd 1,5 meter afstand kan worden aangehouden tussen de 

ouders/verzorgers onderling en tussen ouders/verzorgers en 

medewerkers.  

• We hebben looproutes aangebracht. 

• Het halen en brengen van de kinderen is zo georganiseerd dat 

ouders/verzorgers buiten afstand van elkaar kunnen houden.  

• Om onderling contact tussen ouders/verzorgers te beperken hebben 

wij breng- en haaltijden verruimt 
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Covid 19 

Contact Beperking 

Adviezen om het aantal contacten tussen kinderen te beperken: 

Het uitgangspunt is dat er het aantal verschillende contacten per kind 

zo klein mogelijk wordt gehouden. 

• We streven ernaar om de verschillende groepen zoveel mogelijk 

gescheiden van elkaar te houden. 

• Op de groepen werken we met vaste gezichten. 

• Als medewerkers op een andere groep werken dragen ze een mondkapje 

• Samenwerking, het rooster, is actueel. 

  

 

 


