Protocol kinderopvang vanaf 8 Juni.
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Vanaf 8 Juni mogen alle kinderen van 0-12 jaar weer komen bij Het Vlinderhoekie. Als er
gezondheidsklachten(zie thuisblijfregels) zijn dan mag de kinderopvang nog niet bezocht
worden.
Hiervoor hebben we een protocol gemaakt op basis van een algemeen protocol dat
opgesteld is door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie
Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met
SZW. 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. Dit
protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.
Thuisblijfregels kinderen en personeel.
Wanneer kinderen, ouders of personeel onderstaande klachten hebben blijven ze thuis:
- neusverkoudheid
- keelpijn
- benauwdheid
- hoesten
- en/of koorts(38 graden of hoger)
Ontwikkelen deze klachten zich gedurende de dag dan zal de ouder ingelicht worden met
het verzoek gelijk op te halen. Mocht dit bij het personeel gebeuren zullen we zo snel
mogelijk vervanging zoeken.
Als er iemand binnen het gezin deze klachten heeft, maar de kinderen niet dan mogen de
kinderen niet komen. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is mogen de kinderen weer komen.
Als iemand in het huishouden van de kinderen is getest op COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
Hygiënemaatregelen vanuit het RIVM.
Wij hanteren de hygiënemaatregelen vanuit de RIVM. Zie bijgevoegde link.
- We leren de kinderen aan door te hoesten en te niezen in onze elleboog. We hebben
hier ook posters van hangen op de groepen.
- We wassen regelmatig onze handen. Dit doen we met zeep en papieren
handdoekjes. We hebben hier ook posters van hangen op de groepen.
- Hebben nog meer aandacht voor de schoonmaak van de handcontactpunten.
Hiervoor liggen op meerdere plekken pakken met reinigingsdoekjes. Let erop: dat
deze buiten het bereik van kinderen ligt.
- Binnen de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet
kinderopvang. Vanuit GGD GHOR Nederland is er een coulancerichtlijn opgesteld
voor overmacht situaties als gevolg van de corona. Echter zullen wij de richtlijn zoals
we gewend zijn zoveel mogelijk blijven hanteren.
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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Testbeleid.
Vanaf 1 Juni 2020 kan iedereen in Nederland met bovenstaande klachten getest worden
door de GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
Haal en brengmomenten.
Het Vlinderhoekie heeft flexibele haal en brengmomenten. Het kan zijn dat er toch
meerdere ouders bij de buitendeur staan. Wij vragen hier 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. Wij vragen jullie aan te bellen en dan met 1 volwassene te brengen en te halen.
Mocht er iemand al binnen zijn om kind(eren) op te halen vragen we te wachten totdat de
andere ouder naar buiten komt. Hier vragen we ook de 1,5 meter afstand te houden. De
deurcode zal zolang buitengebruik zijn.
Kinderdagverblijf:
Voor de kinderen van 0-4 jaar mag 1 ouder binnen komen om te brengen of te halen. We
vragen bij brengen aan deze ouder eerst handen te wassen van zowel kind als ouder zelf in
het kantoor naast Fanny.
De kinderen die nog niet kunnen lopen worden in een kinderstoel of op een speelkleed op
1,5 meter afstand overgedragen.
Wanneer het kind gehaald wordt en de ouder komt binnen in de gang dient de ouder eerst
de handen te wassen in het kantoor naast Fanny.
We willen vragen de overdracht zo kort mogelijk te houden. Voor kinderen tot 1 jaar kan dit
in het schriftje. Het kan ook via de app naar Fanny gezonden worden. Op kantoor naast
Fanny zullen we een overdrachtschrift leggen waar ook zaken ingeschreven kunnen worden.
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BSO:
Voor de kinderen van 4-12 jaar mag 1 ouder binnen komen om te brengen of te halen. We
vragen bij brengen aan deze ouder eerst handen te wassen van zowel kind als ouder zelf in
het kantoor naast Fanny.
Mochten er meerdere ouders tegelijk kinderen ophalen dan graag langs hek buitenruimte
wachten. Als 1 ieder bij een hekdeel plaats neemt dan zit er 1,5 meter tussen.
Wanneer de kinderen bij ons binnen komen wassen ze eerst hun handen.
De jassen en tassen zullen niet meer op de plank in de hal worden gelegd, maar in een bak
op de vensterbank bij de tafeltennistafel.
We willen vragen de overdracht zo kort mogelijk te houden. Het kan ook via de app naar
Fanny gezonden worden.
Bij de kinderen van 4-12 jaar proberen we de afstand van 1,5 meter aan te houden tussen
volwassene en kind, maar de emotionele veiligheid staat voorop.
BSO- vervoer:
De medewerkers zullen zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht nemen, maar dit zal niet altijd
lukken denk aan gordels omdoen.
Tijdens de opvang.
De medewerkers en ouder(s) houden 1,5 meter afstand van elkaar. In de keuken mag maar 1
persoon tegelijk aanwezig zijn.
Trakteren:
Voor de veiligheid mag er alleen getrakteerd worden op voorverpakte dingen dit kunnen ook
niet eetbare dingen zijn.
Buiten spelen.
De medewerkers en ouder(s) houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Bezoek.
Externe partijen zoals de Jumbo zullen niet binnen komen. Hier zal ook aan de 1,5 meter
afstand worden gehouden.
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