PROTOCOL OM VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TE VOORKOMEN
Communiceer

Halen en brengen
bij de gastouder

1,5 meter

School
Thuisblijfregels

Leg ouders en kinderen uit wat de regels zijn.
Het is ook voor kinderen belangrijk dat nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.
Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen,
zoals handen goed leren wassen en hoesten in de ellenboog.
Plaats de poster zichtbaar voor ouders
Houd 1,5 meter afstand
Ouders houden 1,5 meter afstand van elkaar en 1,5 meter afstand van de gastouder.
Kinderen onderling hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren.
Volg de aanwijzingen van de gastouder op
Ouders en kinderen volgen de regels van de Gastouder.
Halen en Brengen door 1 persoon
Maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar de gastouder en haalt ze weer op.
Tijd afspraak
Kom op het afgesproken tijdstip. Zo kunnen we ervoor zorgen dat volwassenen 1,5
meter afstand kunnen houden van andere volwassenen en kinderen.
Houd het kort
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via mail of
telefoon om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.
Check
De gastouder vraagt of iedereen in het gezin gezond is.
Overdracht van het kind
Bijv. door een ouder het kind in de kinderwagen, maxi-cosi of een wipstoeltje neer te
leggen en afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken.
De emotionele veiligheid dient altijd te worden gewaarborgd.
Niet halen en brengen
Ouders die COVID 19 gerelateerde klachten hebben en in afwachting zijn van een
testuitslag kunnen niet zelf de kinderen halen en brengen.
Ouders die terugkeren uit oranje en rode gebieden kunnen niet zelf de kinderen halen
en brengen.
Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen gastouder en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand te bewaren.
Beperk het contact tussen kinderen en (volwassen) huisgenoten.
Let op dat ouders (ook buiten) 1,5 meter afstand wordt bewaard naar anderen.
Voorkom groepsvorming met andere kinderopvangmedewerkers en ouders.
Houd je aan de afspraken die de school heeft getroffen.
De gastouder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Kinderen tot groep 3 mogen met een neusverkoudheid naar de opvang behalve bij:
• Koorts (vanaf 38,0 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 (bv hoesten)
• Als een huisgenoot van het kind koorts heeft boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft en er is geen negatieve testuitslag.
• Als ze in contact zijn (geweest) met iemand met een Covid-19 infectie en/of deel
uitmaken van een contactonderzoek.
Kinderen vanaf groep 3 blijven thuis bij de volgende klachten:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• Hoesten
• Verhoging tot 38,0 graden of koorts (boven 38 graden)
• Plotseling verlies van reuk of smaak
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Algemene maatregelen voor alle leeftijden
•
•
•

•

•

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer
hebben of een negatieve testuitslag hebben.
Als iemand in het huishouden van het kind koorts (38 graden Celsius of hoger)
en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind 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 tot 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. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD
kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen

In het geval van (verdenking van) 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-covid19/testen
Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-enbasisscholen
•
Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende 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 (kinderdagopvang, BSO en
gastouderopvang), naar school en sport 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.
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij:
• 24 uur geen klachten meer hebben of negatief getest zijn op COVID-19.
• Als iedereen in gezin 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de
opvang
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming
van ouder(s)/verzorger(s)
Als iemand in het gezin positief getest is op COVID-19, dan moeten kinderen wachten
tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.

Tijdelijk sluiten

•

Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius kunnen
niet werken en laten zich testen op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of
negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk. Gastouders die positief testen
moeten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten
minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de gastouder weer aan het werk.
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•

Risico groepen

Vervoer
Stagiaires
Testen
Melding GGD
Dienstverlening
aan huis
Hygiëne

Als iemand in het huishouden van de gastouder verkoudheidsklachten en koorts
(38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan de gastouder tijdelijk niet
werken.
• In afwijking hierop geldt dat als de eigen kinderen van de gastouder van 0 tot 4 jaar
of in groep 1 en 2 van de basisschool neusverkoudheidsklachten hebben - zoals
onder punt 5 beschreven – de gastouder wel opvang mag blijven bieden.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de gastouder
weer aan het werk. Als iemand in het huishouden van de gastouder getest is voor
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de gastouder wachten tot die
persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven. Zie voor
informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
• Gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode
risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Gastouders kunnen in
deze periode geen opvang bieden. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is
veranderd naar oranje of rood.
Gastouders die in een risicogroep vallen gaan in overleg met de huisarts en/of
behandelaar over het werk als gastouder. Het is een individuele risico-inschatting en
afweging van het samenspel tussen het werkgebonden risico op besmetting,
de mate van kwetsbaarheid van de gastouder en de haalbaarheid van (andere/extra)
preventieve maatregelen. GOB Klaver geeft hier daarom geen advies over en verplicht
niemand tot hervatting van het werk vanaf 11 mei 2020.
Hetzelfde geldt voor gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen.
Gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen
werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen te houden.
Laat ouders en kinderen het gebruik van openbaar vervoer mijden
Stagiaires kunnen alleen starten als ze op de hoogte zijn van het protocol. De
maatregelen kunnen toepassen. En als de 1,5 meter afstand tussen de gastouder en
stagiaire geborgd kan worden.
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
Als er twee kinderen (of meer) zijn met coronaverschijnselen in je opvang, dan moet dit
gemeld worden bij de GGD.
Beperk de contactmomenten tussen de volwassenen.
Maak afspraken met ouders die thuis werken.
De gastouder zorgt voor:
• Zeep
• Papieren handdoekjes
Maak extra vaak de materialen schoon waar jij als gastouder, de kinderen en
huisgenoten gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
•
•
•
•
•
•

Ventilatie
Uitgebreide
hygiëne richtlijn
en schoonmaak
kalender

Regelmatig de handen wassen met water en zeep (gastouder en kinderen)
Afdrogen met een papieren handdoek
Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun ellenboog.
Gebruik papieren zakdoekjes, gooi ze direct weg en was uw handen.
Geen handen schudden.
Houd tenminste 1,5 meter afstand van volwassenen.

Wees terughoudend met handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar
van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen volstaat.
De gastouder zorgt dat elke dag meermaals wordt geventileerd (slaap- en leefruimte).
Voor kinderdagverblijven heeft het RIVM een hygiëne richtlijn en schoonmaakkalender
ontwikkeld. Voor de gastouderopvang bestaan deze niet vanuit de RIVM en is dit
niet 1 op 1 toepasbaar maar het gedachtegoed is nuttig.
Klik hier: Normenlijst hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven
Klik hier: Schoonmaakkalender
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