Covid-19 Protocol
Versie 05-05-2020

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor
Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In
dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als
de kinderopvang weer opengaat. Kinderdagverblijf Poemelke heeft dit protocol specifiek gemaakt, naar aanleiding van ervaringen uit de
praktijk.

Algemene noties vooraf
•
•
•
•
•

Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderdagverblijf Poemelke.
De noodopvang blijft bestaan. Hier is afstemming tussen gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en ouders van belang. Bij het
bieden van noodopvang houden we er rekening mee dat de wisseling tussen de groepssamenstelling zoveel mogelijk wordt beperkt.
In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
Tussen pedagogisch begeleidsters onderling en tussen pedagogisch begeleidsters en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden. De beschikbare ruimtes van kinderdagverblijf Poemelke zijn hierop aangepast.
Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via de digitale
weg of telefonisch worden gedeeld.
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•
•

Kinderdagverblijf Poemelke organiseert de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk
hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes enz.
Bij kinderdagverblijf Poemelke gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een
coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.
Bij kinderdagverblijf Poemelke zijn we gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM1.
De specifieke maatregelen die kinderdagverblijf Poemelke heeft opgesteld, zijn overlegd met de oudercommissie en worden
gecommuniceerd naar de ouders.

•
•

•

Communicatie

•
•

Kinderdagverblijf Poemelke heeft een poster opgehangen, gericht op hygiëne en het houden van afstand in de kinderopvang.
Kinderdagverblijf Poemelke communiceert naar ouders EN kinderen de maatregelen die specifiek zijn voor kinderdagverblijf Poemelke.
Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.
Deze informatie wordt gedeeld in de nieuwsbrief, en zo ook te lezen in de KOVnet Ouderapp.
Meer informatie over het algemene protocol is te vinden via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

•
•

1

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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Specifieke Richtlijnen Kinderdagverblijf Poemelke
I

Algemeen
1 Algemene RIVM
richtlijn
Veiligheidsrisico’s

Specifiek zijn de volgende maatregelen van
kracht:
• Tussen kinderen onderling hoeft geen
1,5 meter afstand bewaard te worden
• Tussen personeelsleden en kinderen
ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk
1,5 meter afstand bewaard worden
• Tussen personeelsleden onderling moet
altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden
• Tussen personeelsleden en ouders moet
altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden
• Houders dragen er zorg voor dat bij
melding wordt gedaan bij de GGD
indien ze meer dan 1 ziektegeval (met
ziektebeeld corona) op locatie hebben
Let daarbij op:
• Bespreek deze regels met ouders
• Bij binnenkomst vragen of kinderen
klachten hebben en indien ze wel
klachten hebben moeten ze naar huis
• Bij twijfel naar huis
• Klachten ontwikkelen gedurende de dag
ook direct naar huis

Hoe geven wij dit vorm?
Maatregelen personeelsleden & kinderen:
• De pedagogisch begeleidsters sturen de oudere
kindjes zoveel mogelijk aan, zodat je niet in hun
1,5 meter hoeft te komen.
• De pedagogisch begeleidsters zorgen ervoor dat
ze de oudere kindjes met eet-momenten het
verste van hen weg laten zitten.
• De pedagogisch begeleidsters laten de kinderen
meteen bij binnenkomst hun handen wassen of
desinfecteren.
Maatregelen personeelsleden onderling:
• Als er meer pedagogisch begeleidsters aan het
werk zijn, dan worden de groepen zoveel
mogelijk gesplitst (dit wordt al van te voren
verwerkt in de dagplanning).
• Als er 2 pedagogisch begeleidsters aan het werk
zijn, dan is er op iedere groep 1 pedagogisch
begeleidsters.
• Als er 3 pedagogisch begeleidsters aan het werk
zijn, dan wordt er ook gebruik gemaakt van
groep 3.
• Als er 4 of meer pedagogisch begeleidsters aan
het werk zijn, dan wordt er gebruik gemaakt van
groep 3. Maar ook worden de kinderen in de
groep in tweeën gedeeld. De tafels staan dan op
2 verschillende plekken, zodat de pedagogisch
begeleidsters niet bij elkaar in de buurt hoeven
te komen.
• De ruimte is gesplitst met tape. Zodat de
pedagogisch begeleidsters zich bewust zijn van
de afstand met hun collega.
• De pedagogisch begeleidsters treffen goede
voorbereidingen; het speelgoed wordt verdeeld
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aan het begin van de dag. Zodat ze zo min
mogelijk bij elkaar in de buurt komen.
• De kinderen worden verdeeld onder de
pedagogisch begeleidsters, zodat de pedagogisch
begeleidsters vooral verantwoordelijk zijn voor
de kinderen die ze toebedeeld hebben gekregen.
• Er worden afspraken gemaakt over de
verschoonruimte. Er wordt niet met 2
pedagogisch begeleidster tegelijk verschoond
aan de commode. 1 pedagogisch begeleidster bij
de wc’tjes en 1 bij de commode mag.
• Bij nood /drukte mag er ook op groep 1
verschoond worden. Een deel van de box is
hiervoor ingericht. De spullen staan hierbij.
Luiers mogen wel zo snel mogelijk in de
luieremmer gegooid worden.
Maatregelen personeelsleden & ouders:
• De overdacht gebeurt aan de deur.
• Ouders mogen niet naar binnen, tenzij de
volgende uitzondering:
• Slaapt een kindje op de arm bij de ouder?
2 opties:
De ouder mag het kindje zelf in bed leggen. De
pedagogisch begeleidster zorgt er daarna voor
dat alles goed ontsmet wordt wat de ouder heeft
aangeraakt.
Of de pedagogisch begeleidster doet
handschoenen aan en neem het kind van de
ouder over.
• De pedagogisch begeleidster maakt gebruik van
de sluis-functie van de deuren. Als de intercom
bel gaat, zegt de pedagogisch begeleidster tegen
ouders: “Je mag binnen komen tot in het eerste
portaal”. De pedagogisch begeleidster doet de
overdracht met een gesloten deur. Op het
moment dat de overdracht klaar is, gaat de
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•
•
•

•

•

•

ouder weer naar buiten, en opent de
pedagogisch begeleidster de deur om de kindjes
binnen te laten.
De ouders mogen de tasjes in het portaal
neerzetten, zodat de pedagogisch begeleidster
deze daarna zelf kan pakken.
Kindjes die zelf kunnen lopen/kruipen en zich
veilig genoeg voelen mogen zelf naar binnen
lopen/kruipen.
Ouders die hun kindje in een maxi-cosy
vervoeren mogen de maxi-cosy in het portaal
neer zetten, zodat de pedagogisch begeleidster
de maxi-cosy daarna zelf kan pakken.
Kan het kindje nog niet lopen, of gaat het
kruipen nog niet zo goed? Dan mag de ouder het
kindje in de wandelwagen neerzetten. Wederom
gaat de ouder naar buiten. De pedagogisch
begeleidster haalt het kindje uit de wandelwagen
wanneer de ouder buiten is. De pedagogisch
begeleidster ontsmet de wandelwagen met
alcohol.
Ook mag de ouder ervoor kiezen om het kindje
op het matrasje in het portaal te zetten.
Voelt een kindje zich te onveilig om zelf te
lopen? Dan trekt de pedagogisch begeleidster
handschoenen aan en zorgt voor een snelle
overdracht. Daarna neemt de pedagogisch
begeleidster de hygiëneregels goed in acht en
zorgt ervoor dat ze zichzelf goed ontsmet.
Is de pedagogisch begeleidster alleen op de
groep; dan maakt ze de keuze of ze de kindjes
even alleen laat of mee neemt naar de deur. Als
ze naar de deur loopt, kan ze de verdrietige
kindjes bijvoorbeeld even in de wandelwagen
zetten.
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•

2

Fysiek contact:

3

Hygiënemaatregelen

•

Volwassenen houden 1,5 meter afstand
van elkaar
• Iedereen wast zijn/haar handen
conform de richtlijn frequent en met
water en zeep gedurende ten minste 20
sec.
• Geen handen schudden
• Hoesten/niezen in de elleboog
• Niet aan je gezicht zitten
Houders dragen er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
Op iedere locatie en in iedere groep

Ophalen? De pedagogisch begeleidster zegt door
de intercom: “Ik kom eraan!” Dan loopt ze naar
de deur en doet ze de overdracht door een
gesloten buitendeur. Is de overdracht klaar? Dan
doet de pedagogisch begeleidster de deur van
het slot. De pedagogisch begeleidster vraagt de
ouder om te wachten met binnenkomen, totdat
ze uit het portaal is. Daarna mag de ouder het
kind uit het portaal mee nemen. (Mocht het
regenen, dan wordt de overdracht via het portaal
gedaan, maar met de tussendeur als
overdrachts-deur).

Het deurprotocol is gefilmd en naar de ouders gestuurd,
zodat zij visueel zien wat de bedoeling is en er een
rechte lijn getrokken kan worden.
Aan ouders wordt gevraagd om de tips op de deur
aandachtig te lezen:
GROEN = BRENGEN
ROOD = OPHALEN
Aan ouders wordt gevraagd om te luisteren naar de
instructie van de pedagogisch begeleidsters.
Zie bovenstaande maatregelen. En houdt de regels
zoals hier naast beschreven goed in acht.

•

•

Het toetsenbord en de muis van de laptop
worden telkens na wisseling van gebruik
gereinigd.
De tablet wordt elke keer na wisseling van
gebruik gereinigd.
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•
•

Zeep
Papieren handdoekjes

•

Maak extra vaak de materialen schoon waar
personeel en kinderen gebruik van maken en
de plekken die vaak aangeraakt worden
(hotspots).
Een of meerdere personeelsleden moeten
verantwoordelijk worden gesteld voor de
uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

4

Afstand personeel

5

Thuisblijfregels –
gezondheid
kinderen

Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdvpsz-bso
Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen
personeelsleden onderling.
De houder past de adviezen en richtlijnen van
het RIVM toe

•

De klinken in het gebouw worden na ieder eetmoment gereinigd.
De krukken waar het personeel op zit wordt na
ieder eet-moment gereinigd.

Per dag zijn er 2 personeelsleden verantwoordelijk voor
het naleven van deze hygiëne regels. (Fleur Lisette,
Jessica, Jihed en Rowie). Zij zijn diegene die die hun
collega’s erop aan spreken als dit niet consequent
gebeurt. Een afvinklijst is niet nodig, omdat dit niet in
het oog springt. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
werkt hierin beter.

Zie bovenstaande maatregelen.
Deze regels worden in de week voor 11 mei nog een
keer verzonden naar ouders ter herinnering.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van
kracht:
• Kinderen met de volgende klachten
blijven thuis
o Neusverkoudheid
o Loopneus
o Niezen
o Keelpijn
o Lichte hoest
o Verhoging tot 38 graden Celsius
of koorts (boven 38 graden
Celsius)
• Kinderen mogen pas weer naar de
opvang als zij 24 uur geen klachten
meer hebben
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•

6

2

Thuisblijfregels –
gezondheid
personeel

Als iemand in het huishouden van het
kind koorts boven 38 graden Celsius
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft
het kind ook thuis
• Als iedereen 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, moeten kinderen wachten dat
die persoon 24 uur klachten vrij is en
dan 14 extra dagen thuisblijven
• Kinderen met klachten worden zo
mogelijk getest door de GGD met
toestemming van ouder(s)/verzorger(s)
Werken in de kinderopvang valt onder één van
de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de
volgende richtlijnen van het RIVM:
• Personeel met luchtwegklachten en/of
koorts boven 38 graden Celsius blijven
thuis en worden getest op COVID-19.
Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of
negatief zijn getest kunnen zij weer aan
het werk.
• Personeelsleden worden getest conform
de zorgaanpak.
• Personeelsleden die in een risicogroep
vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen
niet worden verplicht te werken op de
groep en gaan in overleg andere
werkzaamheden doen vanuit huis of
(elders) op de locatie. De werknemer
gaat hierover in overleg met
bedrijfsarts/behandelaar.

Personeelsleden zijn hiervan op de hoogte.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
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•

7

Breng- en
haalmomenten,
contact ouders

Personeelsleden met gezinsleden die in
een risicogroep vallen (conform de
RIVM lijst), kunnen niet worden
verplicht te werken op de groep en
gaan in overleg andere werkzaamheden
doen vanuit huis of (elders) op de
locatie. De werknemer gaat hierover in
overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
De breng- en haalmomenten zijn zo
gerealiseerd dat er 1,5 meter afstand bewaard
kan worden tussen het personeel en de
ouders.

Zie hiervoor de beschreven maatregelen bij het kopje:
Algemene RIVM richtlijn
Veiligheidsrisico’s
•

8

Tijdens de opvang
(fysiek)

Tussen personeel en kinderen is het niet nodig
om 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Er wordt aan ouders gevraagd om maar met één
volwassene het kindje naar Poemelke te
brengen. Buiten zijn vakken gecreëerd met
speciale tape, waardoor het voor ouders
inzichtelijk is hoe ze de 1,5 meter kunnen
waarborgen.
• Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie
over een kind kan in de stamkaart van het kind
beschreven worden, of op een blaadje
geschreven worden (wat in de tas van het kind
wordt gedaan). Het mag ook altijd telefonisch of
via de app, als de ouder maar met de
pedagogisch begeleidsters afspreekt hoe de
overdracht gedaan wordt.
• Doordat kinderdagverblijf Poemelke flexibele
opvang biedt, zijn de breng en haaltijden
gespreid. Op de drukke momenten mogen de
ouders gebruik maken van de met tape
gerealiseerde vakken op de grond buiten.
Het contact tussen kinderen in verschillende groepen
wordt beperkt door het dichthouden van de
groepsdeuren. Maar ook door de lijnen van tape in de
groep goed in acht te nemen (en de kinderen hierop
aan te spreken / in de gaten te houden).
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9

Tijdens de opvang
(emotioneel)

Veel kinderen hebben vanaf halverwege maart
geen gebruik gemaakt van de opvang. Het
betekent voor veel kinderen een hele stap om
weer naar de opvang te komen.

•

•

•

Er zullen allerlei
kennismakingsspelletjes/wenspelletjes
uitgevoerd worden met name met de dreumesen
en de peuters om spelenderwijs weer kennis te
maken met de pedagogisch begeleidsters en
groepsgenootjes;
Er worden extra rustplekken/-momenten
gecreëerd voor kinderen die gaandeweg de dag
moe zijn, doordat ze nu meer prikkels/indrukken
krijgen dan thuis wellicht;
Stagiaires komen weer stage lopen, zodat er
extra handen zijn om kinderen troost en
afleiding te bieden.
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