Protocol Heropening Kinderopvang
Kinderdagverblijf Escamp

VERSIE 2:

Welkom bij Kinderdagverblijf Escamp
Voor u ligt het protocol kinderopvang & COVID-19 van Kinderdagverblijf Escamp. Dit
protocol beschrijft in observeerbare termen hoe wij in onze dagelijkse opvang zullen gaan
werken in tijden van COVID-19.
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Inleiding
Dit protocol vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie
van onze kinderopvang. We hebben een plan uitgewerkt in dit protocol waarin wij reeds
bestaande maatregelen rondom veiligheid & hygiëne hebben uitgebreid met extra
maatregelen die nodig zijn om verantwoord te kunnen blijven werken in tijden van COVID19. De gezondheid van de kinderen, ons team en jullie als ouders is voor ons het
belangrijkste uitgangspunt voor het aanpassen van onze werkwijze.
Een veilige basis is nodig voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Wij hebben veel
aandacht voor de werkwijze waarop wij kinderen een gevoel van emotionele veiligheid
kunnen bieden in deze bijzondere situatie. Bij het bepalen van de werkwijze hebben wij als
uitgangspunt gebruikt dat de maatregelen goed uitvoerbaar moeten zijn, op een manier dat
de kinderen hierdoor geen stress ervaren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich
vertrouwd blijven voelen bij ons op de opvang.
Om de kinderen deze veiligheid te bieden is het van belang dat wij continuïteit kunnen
bieden. Dit betekent onder andere vaste (bekende) gezichten op de groep zoals de kinderen
gewend zijn.

Ziektebeleid ten tijde van het COVID-19
Een heel belangrijke maatregel die wij nemen is een aangescherpt ziektebeleid. Wij passen
de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, zolang de RIVM adviseert volgens deze
richtlijnen te werken.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
● Bij binnenkomst vragen wij aan ouders of het kind klachten heeft en of de ouder zelf
of huisgenoten klachten hebben. We kunnen hierbij de ‘Beslisboom’ als richtlijn
gebruiken.
● Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een
neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:
o Als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19
hebben;
o Als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19
infectie;
o Als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden)
en/ of benauwdheid en er is geen negatieve uitslag.
● Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek
zijn.
● Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.

● Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID- 19 en negatief,
of 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 10 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 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.
● Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebeid met een oranje of
rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringend advies om bij
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens
de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als
uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang mogen tenzij zij corona-gerelateerde
klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/ of benauwdheid. Ouders mogen
hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of
halen.
● In het geval van (verdenking van) coronavirus melden we dit bij de GGD afdeling
infectiebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van
neusverkoudheid en/ of hoesten en/ of koorts.

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:
●
●

o
o

●

●

Pedagogisch medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden
Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19.
Pedagogisch medewerkers worden getest conform de zorgaanpak en blijven thuis
totdat de testuitslag bekend is. Dit geldt ook als iemand van het huishouden van de
pedagogisch medewerker koorts (38graden of hoger) en/ of benauwdheidsklachten
heeft;
Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met inachtneming
van de algemene hygiënemaatregelen.
Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de
medewerker weer aan het werk. Als iemand in het huishouden van de pedagogisch
medewerker positief getest is, moet de pedagogisch medewerker wachten tot die
persoon 24 uur klachtvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
Pedagogisch medewerkers 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 leidinggevende gaat
hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
Pedagogisch medewerkers 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.

●

Voor pedagogisch medewerkers die terugkeren uit een land of gebied met een
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan.

Breng- en haalmomenten en contact met ouders
Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om de breng- en haalmomenten van
kinderen zo te organiseren, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen alle
volwassenen en de drukte bij de ingang te vermijden:
1. Om de contacten te beperken mag het kind door slechts één ouder gebracht en
gehaald worden. Dus zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang
gebruiken. Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het
wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf
brengen of halen.
2. Ouders en pedagogisch medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
3. Ouders onderling dienen ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
4. De dagelijkse overdracht moet zoveel mogelijk via de ouderapp worden gehouden.
Bij het ophalen van het kind, wordt de ouder ook kort en bondig geïnformeerd over
het verloop van de dag. Mochten er bijzonderheden zijn, dan verzoeken wij ouders
om de leidster nog even te bellen om de overdracht te doen. Een uitgebreidere
overdracht van de dag wordt aan ouders gegeven via de ouderapp.
5. Kinderwagens en buggy’s kunnen helaas niet in het pand achterblijven en dienen
onder de overkapping in de tuin geplaatst te worden of meegenomen te worden.

Brengen via een vaste looproute.
De groepen kunnen bereikt worden via de noodingang van de groepen zelf. Er is een route
aangegeven door middel van gekleurde pijlen (houdt de kleur van de groep aan) die de
ouders kunnen volgen. Dit is om te voorkomen dat er te veel ouders bij dezelfde ingang
uitkomen. Bij de desbetreffende ingangen zal de ouder ontvangen worden door een leidster
van de groep. Heeft de ouder een kinderwagen of buggy mee, dan kan de leidster het kind
zelf uit de kinderwagen helpen, zodat de ouder op gepaste afstand kan blijven. De ouders
komen het pand niet verder binnen. Let op: er mag maar 1 ouder het kind brengen, de rest
van de ouders wachten buiten met 1.5 meter afstand in acht nemend van elkaar. De
pedagogisch medewerker doet op de groep de jas en schoenen van het kind uit. Ouders
zorgen voor een rugtasje waar het jasje en de schoenen van het kind in opgeborgen kunnen
worden. Op sommige groepen hebben wij speciale luizenzakken hiervoor.
Om ervoor te zorgen dat onze beroepskrachten 1,5 meter afstand kunnen houden van de
ouders, hebben wij de volgende maatregelen getroffen:
● Baby’s kunnen gebracht worden in hun kinderwagen of maxi cosi. Onze pedagogisch
medewerkers halen de baby er dan uit of er staat een vluchtbedje klaar waar de
ouder de baby in kan plaatsen en rustig afscheid kan nemen en de baby gerust kan
stellen. De leidster observeert goed en houd op afstand contact met de ouder en als

het lukt ook tegelijk met de baby. Zodra de ouder anderhalve meter afstand heeft
genomen kan de leidster naar de baby toelopen om het op te pakken. Dit kan ook
andersom als de ouder het kind ophaalt.
● Kinderen die zelfstandig kunnen lopen, nemen zelf afscheid van de ouder.
Mocht een kind toch moeite hebben met afscheid nemen, dan zullen wij het kind uit de
armen overnemen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt bij ons. Het
overpakken van kinderen uit de handen van de ouders zullen wij zoveel mogelijk proberen te
beperken, maar lukt dit niet, dan zorgen we gezamenlijk dat dit op een zo verantwoord
mogelijke manier verloopt met inachtneming van een zo groot mogelijke afstand.

Ophalen
Wij horen graag bij het brengen hoe laat de kinderen worden opgehaald, zodat we ervoor
kunnen zorgen dat het niet te druk wordt aan het einde van de dag. Bij het ophalen komen
ouders niet naar binnen. Als wij de ouders zien aankomen of wanneer de ouder aanbelt, dan
zullen wij de kinderen aankleden en naar buiten brengen. Wij vragen de ouders buiten te
wachten (ouders nemen bij regenachtig weer een paraplu mee). Baby’s worden weer
overgedragen in de eigen kinderwagen of maxi-cosi. Let op: dit geld alleen voor baby’s.
Kinderen die zelfstandig kunnen lopen, nemen zelf afscheid van de pedagogisch medewerker
en lopen naar de ouder. De spullen worden of aan het kind meegegeven of bij de
kinderwagen of maxi-cosi gezet.

Werkwijze tijdens de opvang
Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen. De
pedagogisch medewerkers onderling houden wel de 1,5 meter afstand van elkaar. Dit
organiseren wij door tijdens de tafelmomenten ieder aan een uiteinde van de tafel te gaan
zitten. En gedurende de dag taken goed te verdelen zodat op afstand van elkaar gewerkt kan
worden binnen 1 groepsruimte. Bijvoorbeeld de ene pedagogisch medewerker begeleid het
spel in de hoeken en de andere begeleid een activiteit aan tafel.
Wij proberen het contact tussen kinderen uit verschillende groepen te beperken als dit
onderlinge contact niet perse nodig is. Normaal hebben wij regelmatig groepsoverstijgende
activiteiten of spelen kinderen samen in de hal vanuit ons open-deurenbeleid. Wij proberen
deze groep overstijgende activiteiten zoveel mogelijk buiten aan te bieden.
Uitstapjes worden niet ondernomen zolang deze niet ‘coronaproof’ ondernomen kunnen
worden.

Contacten kinderen met pedagogisch medewerkers
1,5 meter afstand houden tussen kinderen en pedagogisch medewerker is niet werkbaar en
vooral niet wenselijk. Wanneer een kind valt, moet een kind getroost worden daarbij is het
voor de emotionele veiligheid belangrijk dat zij geknuffeld worden.

Hygiënemaatregelen en het binnen-buitenmilieu
Wij hebben er zorg voor te dragen dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:

•

Op iedere locatie en in iedere groep is voldoende zeep en zijn er voldoende papieren
handdoekjes.
• Wij maken extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van
maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots zoals deurklinken, kranen). Hier
wordt extra mankracht voor ingezet om erop toe te zien dat dit gebeurd en vermeld
doormiddel van een afvinklijst.
Verder vragen wij ouders om alleen voorverpakte traktaties uit te delen en hebben wij op
alle groepen speciale posters gehangen voor de kinderen waarop te zien is hoe zij op de
juiste manier kunnen niezen, hoesten en handen wassen.
Om de binnenlucht schoon en vers te houden is het nodig om de hele tijd de lucht te
verversen. Het verversen van lucht kan door te ventileren of door te luchten. Wij doen dit
door;
o Te luchten tijdens het schoonmaken, stofzuigen en bedden verschonen.
o S ’ochtends vroeg de ruimtes te luchten die in de nacht niet zijn geventileerd.
o Te luchten tijdens het spelen en beweegspelletjes.
o Alle ramen op een kier te zetten of de mechanische ventilatie toestellen op de
hoogste stand.
Omdat het hierdoor op de groepen kouder kan zijn vragen we aan ouders of zij hun kinderen
warm aan willen kleden en indien mogelijk een extra vest willen meegeven.
De leidinggevende is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiëne maatregelen en
de maatregelen die betrekking hebben op het binnen-buitenmilieu. Zij ziet toe op de
naleving hiervan. Ook de komende tijd zullen we extra zorg besteden aan de hygiëne en het
binnen-buitenmilieu. Wij hebben onze werkafspraken verscherpt en zullen er met elkaar nog
scherper op zijn dan dat we normaal al doen.
Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
http://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso

En natuurlijk hanteren de pedagogisch medewerkers de persoonlijke hygiëne:
● Wij hebben personeel verzocht indien mogelijk openbaar vervoer te mijden tijdens
het woon- werkverkeer.
● 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
● Geen sieraden aan de armen en handen dragen.

Borging beleid
De maatregelen uit dit protocol passen niet altijd bij het persoonlijk contact waar wij veel
waarde aan hechten in ons pedagogisch beleidsplan. Helaas kunnen we niet anders en is dit
nodig om de gezondheid van iedereen te waarborgen.
Wij zullen dit met elkaar moeten doen en vertrouwen erop dat iedereen zich aan de
maatregelen houdt. Alleen samen houden we het virus op afstand! Alleen samen kunnen wij
ervoor zorgen dat wij continuïteit kunnen blijven bieden en de kinderen kunnen opvangen in
een gezonde en in een zo emotioneel veilig mogelijke omgeving.
Wij blijven dit protocol evalueren en wanneer blijkt dat dit protocol niet werkt in de praktijk,
dan zullen wij ons protocol bijstellen en dit naar de oudercommissie en de ouders
communiceren.

