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Protocol Covid-19 locatie Eemstraat
De volgende aanvullingen zijn op advies van het RIVM en de GGD van toepassing bij
Kids2Ellens :
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Kinderen in groep 1 en 2 mogen met neusverkoudheid naar de BSO.
Behalve als ze koorts ( vanaf 38 graden ) of andere klachten passend bij COVID - 19 hebben.
Of als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID -19 infectie.
Of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID -19
(verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van
het gezinslid is nog niet bekend.
Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis bij de volgende klachten:
Die benauwd zijn en/of verhoging, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
hebben blijven thuis. Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger)
Plotseling verlies van reuk of smaak.
Zijn de kinderen 24 uur klachten vrij dan mogen ze weer naar de BSO.
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.
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een
herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder /verzorger en houder naar de
opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe)
klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. De GGD heeft een
handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
Kinderen mogen geen handen schudden met elkaar en met de pedagogisch medewerk(st)er.
Hoesten en niezen aan de binnenkant van je ellenboog. Daarna handen wassen.
Beperken van contact tussen kinderen uit verschillende groepen en activiteiten in kleine
groepen. We beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen niet.
Activiteiten gaan in aantal van hooguit 10 kinderen (b.v. gymzaal). In de BSO aula zitten de
kleuters aan een aparte tafel om te eten en drinken. De overige groepen zitten aan de andere
tafels.
Buiten op het schoolplein spelen alle groepen kinderen gezamenlijk.
Tijdens noodopvang hebben wij niet meer dan 20 kinderen.

Breng- en ophaalmomenten : anderhalve meter afstand tussen volwassenen
•

•

•

Haal- en breng momenten zijn kort en kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht
en gehaald bij de kleuteringang hoek Lekstraat / Eemstraat. Hierbij a.u.b. het
telefoonnummer bellen dat op de deur hangt. Eén pedagogisch medewerk(st)er loopt dan
naar beneden met het betreffende kind.
Als er meerdere ouders/verzorgers bij de BSO voor de deur staan bij een ophaal moment
dienen ze 1,5 m afstand te bewaren van elkaar. Wil de ouder/verzorger die belt doorgeven
welke ouders/ verzorgers er nog meer staan om hun kinderen op te halen.
Ouders/verzorgers houden buiten onderling 1,5 m afstand. Bij regen kan de
ouder/verzorger wel bij de kleuteringang binnen staan maar met inachtneming van 1,5 m
afstand.
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•

•

Als één ouder/verzorger beneden staat dan kan er een eventuele korte overdracht zijn.
Anders kan informatie over een kind bij voorkeur via de digitale weg of WhatsApp
plaatsvinden. Telefonisch indien hoognodig .
Ouder/verzorger mag niet naar de BSO boven in het schoolgebouw.

Handen wassen :
•
•
•

Handen worden gewassen met water en zeep.
Afdrogen met papieren doekjes.
Handhygiëne volgens de richtlijnen van de GGD en/of RIVM
( Zie onderstaand de richtlijnen van de GGD ) Deze komen in de groepen op locatie te
hangen.

Wanneer handen wassen :
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst BSO.
Na toilet bezoek.
Na buiten spelen.
Na hoesten, niezen en neus snuiten.
Voor en na het eten.

Ophalen kleuters uit de klassen en groepen 3 t/m 6 zelfstandig naar BSO :
•
•
•
•
•

De kleuters worden door twee pedagogisch medewerk(st)ers opgehaald uit de klassen.
De kleuters lopen naast elkaar de looproute die via school uitgezet is (zie de pijlen in de
school).
Eén pedagogisch medewerk(st)er vóór en één pedagogisch medewerk(st)er achter.
Aan de rechterkant de trap op lopen, achter elkaar. Eén pedagogisch medewerk(st)er vóór en
één pedagogisch medewerk(st)er achteraan de groep.
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 lopen zelfstandig via de looproute van de school naar
boven.

Afspraken met betrekking tot buitenspelen en vermijden contact ‘derden’ op niet
aangrenzende speelplaatsen voor de BSO :
•
•
•
•

Tijdens buitenspelen mogen "derden" ( buiten de ouders/verzorgers om) niet op het
schoolplein.
Via school is dringend aan de kinderen en ouders/verzorgers verzocht als de school uit is ga je
meteen naar huis.
Als je niet naar school hoeft dan kom je niet buurten bij de kinderen die wel op school zijn.
Ouders/verzorgers die hun kinderen bij de BSO op het schoolplein komen halen moeten 1,5
m. afstand houden.
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Schoonmaak :
•

•
•

•

•

Naast de reguliere schoonmaak worden de brandhaarden ( knoppen v.d. kraan en de
zeepdispensers 2x per dag, lichtknopjes 1x per dag, deurklinken 3x per dag, tafels 3x per dag,
raamwerk bij klapdeuren 2 x per dag bij binnenkomst en afsluiten, keukenkastdeuren 2 x per
week, gootsteen en keukenblad meerdere keren per middag, trapleuningen 2 x per dag )
vaker per dag schoongemaakt.
Dagelijks wordt er extra aandacht besteedt aan het reinigen van speelgoed en textiel. Lego
Duplo en K’NEX om de dag. Bij bordspelen als er mee is gespeeld direct schoonmaken.
Sanitaire ruimten worden 2 x keer per middag schoongemaakt. Kids2Ellens controleert deze
bij aanvang van de BSO. Bij het eindigen van de BSO worden de toiletten schoon achter
gelaten.
Theedoeken en vaatdoekjes worden elk dagdeel verschoond, indien nodig eerder. Vuile
doeken gaan direct in de waszak. Eén keer per week wordt de was door de pedagogisch
medewerk(st)ers en/of leidinggevenden gedaan.
Knutselwerken worden meteen meegeven aan de kinderen.

Ventilatiebeleid en luchten ruimtes :
•

•

•

•

•

Onderstaande maatregelen worden in acht genomen om de lucht kwaliteit goed op peil te
houden. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens
een deel van de binnen lucht die vervuild is door vocht, gassen zoals geurtjes en
ziekteverwekkers (uit bijvoorbeeld zwevende deeltjes fijn stof). Er wordt voldoende
geventileerd.
We ventileren als de ruimtes leeg zijn. Alle ruimtes hebben ramen of roosters. Alle ramen
kunnen op kieren staan. Alle ruimtes kunnen dag en nacht, bij hitte en kou geventileerd
worden. Luchten is het in korte tijd (ongeveer 15 minuten) verversen van alle vervuilde
binnen lucht. Dit doen we door de ramen en/of buitendeuren wijd open te zetten.
We luchten tijdens het schoonmaken en stofzuigen. We luchten na het gebruik van verf of
andere sterk ruikende spullen. We luchten s ’ochtend vroeg de ruimtes die in de nacht niet
zijn geventileerd. We luchten tijdens het spelen en beweegspelletjes. We ventileren ook als
de ruimtes leeg zijn.
Vooral bij infectieziekten - die via in de lucht zwevende kleine druppeltjes worden
overgedragen - is een goede ventilatie van groot belang om verspreiding van de ziekte tegen
te gaan. Daarnaast is ventilatie ook belangrijk voor het afvoeren van hinderlijke en
anderszins schadelijke stoffen.
We proberen te zorgen dat er binnen altijd een aangename temperatuur is van minimaal 18
graden celcius en maximum van 25 graden celcius. Er hangt een thermometer waarmee we
dagelijks de temperatuur in de gaten houden.
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Hygiënemaatregelen op scholen en kinderopvang
Vanaf 8 juni gaan de kinderopvang en de basisscholen weer volledig open. Om de ouders/verzorgers,
de kinderen en het personeel zo goed mogelijk te beschermen is het belangrijk om de juiste
hygiënemaatregelen te nemen. Dit verkleint het risico op verspreiding van het coronavirus. Wij
hebben de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje gezet. Deze maatregelen gelden voor alle
aanwezigen: ouders, kinderen en personeel.

Algemeen
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie voor het
testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen
In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD
afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van
neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact
opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de
kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met
toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
Thuisblijfregels – gezondheid personeel Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht
of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van
het RIVM:
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat
om (milde) klachten als: hoesten; neusverkoudheid; loopneus; niezen; keelpijn; hoesten; verhoging
of koorts; plotseling verlies van reuk of smaak. U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een
doorverwijzing; u kunt vanaf 1 juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Dit geldt ook voor
de mensen die eerder al getest konden worden, zoals personeel in de kinderopvang en gastouders.
Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

Algemene hygiënemaatregelen zijn:
Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een
papieren handdoek;
Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg;
Geen handen schudden.
Pas verder de gewone hygiëneregels over het handen wassen, hoesten en niezen, desinfecteren en
schoonmaken goed toe. Deze kunt u terugvinden in de ‘Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang (1) ’ en ‘Hygienerichtlijn voor basisscholen’(1).
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Welke extra maatregelen kan ik als kinderopvangorganisatie/gastouder of school nemen?
Handhygiëne
Naast de standaard handhygiëne zijn er een paar extra aandachtspunten:
Laat iedereen direct bij binnenkomst de handen wassen met water en zeep. Zowel volwassenen als
kinderen. Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na het toilet, na het
buitenspelen en bij zichtbaar vieze handen) tussendoor extra hun handen wassen. Als het bij (zeer)
kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water en zeep, kan er ook gebruik worden
gemaakt van hygiënedoekjes of desinfecterende handgel.
Was de handen op de juiste manier ! Er zijn verschillende posters beschikbaar die hierbij kunnen
helpen: https://www.heelgewoonhandenschoon.nl/posters-en-stickers/

Extra reiniging en ventilatie
Volg de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang om te zorgen dat de noodopvang voldoende schoon
is. Deze extra maatregelen kunt u nemen om de verspreiding het coronavirus zoveel mogelijk te
verkleinen:
Reinig hotspots extra. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals
deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets etc . Zorg dat hotspots meerdere keren per dag
worden gereinigd (met een allesreiniger). Bij verdenking van coronabesmetting moet u ook
desinfecteren (kleine oppervlakten met alcohol 70%). Zorg in de verblijfsruimten voor voldoende
ventilatie. Zet de ramen en deuren extra open of op een kier. Activiteiten in de buitenlucht beperken
het risico op besmetting.

Onderlinge afstand
Het RIVM adviseert om voldoende afstand (> 1,5 meter) te houden om uzelf en anderen te
beschermen. Ook voor kinderen is deze afstand belangrijk, al is dit natuurlijk niet altijd mogelijk.
Houd voldoende afstand bij contactmomenten met medewerkers onderling en met ouders. Let hier
extra op bij drukke(re) breng- en haalmomenten. Organiseer (wanneer mogelijk) activiteiten voor
kinderen zo dat er
voldoende afstand is tussen kinderen. Bijvoorbeeld bij (knutsel)activiteiten aan tafel,
bewegingsspelletjes of buitenspel. Draag de kinderen over bij de deur in plaats van in de groep.
Hierdoor hoeven ouders niet in de groepsruimte te komen.
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Schoonmaak speel- en beddengoed
Gebruik voor de schoonmaak van speel- en beddengoed de standaard richtlijnen van het RIVM (2) .
Besteed hierbij extra aandacht aan:
De reiniging van het speelgoed (2). Geef (zeer) jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond
stoppen zoveel mogelijk eigen speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt gereinigd. Zorg –
net als onder normale omstandigheden- dat kinderen eigen beddengoed hebben. Dit geldt ook voor
de nachtopvang.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen zoals neusverkoudheid of hoesten mogen niet
naar de opvang of school. Zij moeten thuis blijven. Is iemand in het gezin ook benauwd
en/of heeft koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.

Toch nog vragen over het coronavirus? Kijk op de website van de Rijksoverheid (3) of of bel het
publieksinformatienummer: 0800-1351. Of neem contact op met GGD Kennemerland via
Thzorg@vrk.nl.

1 https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen
2 https://www.rivm.nl/documenten/lchv/reiniging-kdv-psz-bso
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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