Protocol Kinderopvang&Corona: werken met het Protocol Kinderopvang en de beslisboom-april 2021
Bij Onzzz werken we met het landelijke Protocol Kinderopvang waarin alle richtlijnen en afspraken staan
rondom corona. Het protocol Kinderopvang is voor alle medewerkers maar ook voor ouders een belangrijk
naslagwerk. Het protocol wordt, indien nodig, geactualiseerd als er iets verandert. Er staat in beschreven
wanneer kinderen, ouders en personeel wel en niet welkom zijn, hoe er aan de hygiëneregels wordt voldaan
en welke omgangsregels er zijn.
RIVM-richtlijnen voor de kinderopvang (versie 8 februari 2021)
De richtlijnen van het RIVM zijn aangepast voor de kinderopvang. Dit zijn de belangrijkste maatregelen:
Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.


Tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 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.



Ouders en personeelsleden dragen tijdens breng- en haalmomenten een mondneusmasker,



De haal- en brengmomenten worden zo kort mogelijk gehouden. Overdracht en bijzonderheden
kunnen via Bitcare worden gecommuniceerd.



Bij het ophalen van de BSO kinderen wordt er in ieder geval tijdens het vervoer in de auto, door de
medewerker een mondneusmasker gedragen.



Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD als ze meer dan 1 ziektegeval
(met ziektebeeld corona) op locatie hebben.



Wij houden ons aan instructie die vermeld staan op de beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 (laatste
versie 12 februari 2021. Deze hangt op de voordeur van ons Kindercentrum. Wij gaan er vanuit dat
ouders hun kind(eren) thuis houden als de uitkomst van de beslisboom dit aangeeft.



Als een kind/kinderen klachten ontwikkelen gedurende de dag zullen de medewerkers van Bij Onzzz
contact opnemen met de ouder(s) met het verzoek hun kind/kinderen op te halen.

Hygiënemaatregelen
Kindercentrum Bij Onzzz heeft zowel in de groepsruimte als in de toilet- en keukenruimte zeepdispensers en
papieren handdoekjes.
De toiletten, deurkrukken, kranen en te gebruiken materiaal in de keuken wordt meerdere malen per dag
gereinigd. De medewerksters die op de groep aanwezig zijn, zijn hiervoor verantwoordelijk.

Breng- en haalmomenten Bij Onzzz Kinderopvang


Om ook tijdens breng- en haalmomenten de adviezen van het RIVM te kunnen opvolgen verzoeken wij
de ouder(s) om tijdens deze momenten 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen.



Er zijn op de vloer richting pijlen en voetstappen geplaatst, zijn er meerdere ouders binnen dan dienen
de richting pijlen te worden gevolgd



de kinderen brengen en ophalen door 1 volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die
geen opvang gebruiken Bij Onzzz



Het dragen van een mondkapje is verplicht voor ouders en eventueel andere bezoekers, wanneer zij de
locatie betreden. Mondneuskapjes liggen op de statafel bij de entree, evenals desinfectiemiddel voor
de handen.



Haal- en brengmomenten kort houden



Graag 1,5 meter afstand houden tussen ouder en medewerkster bij brengen/halen kind, bijv. Maxi Cosi
kan door ouder worden neergezet en ouder kan dan op afstand gaan staan zodat medewerkster kindje
kan oppakken.



Informatie over een kind bij voorkeur via Bitcare of telefonisch zodat dit niet uitgebreid hoeft te
worden besproken tijdens het breng- en haalmomenten.

Thuisblijfregels gezondheid kinderen
Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen
thuisblijven?
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari
aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij
moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe
hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en
benauwdheid.
Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:
Kinderen van 0-4 jaar mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of
bekende hooikoortsklachten naar de kinderopvang, behalve:
• als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger),
benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;
• als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;

• als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en
hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.
• Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een kind in
nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur
binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet
zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of
benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet meer naar de opvang.

Zij moeten thuisblijven als:




het kind naast verkoudheidsklachten andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals koorts (38
graden celsius of hoger) , benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten - het kind blijft thuis totdat deze
klachten minimaal 24 uur over zijn;
Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een positieve
testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen
moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de
besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen
de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is
mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich
vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot laten testen op COVID-19. Als
de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.
Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch
klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten 5 kinderen in quarantaine blijven
tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.

Testen
Testbeleid kinderen:
Testen van kinderen 0-4 jaar met klachten wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest
– hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang;
• het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind
te laten testen;
• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van iemand die
COVID-19 heeft;
• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die COVID19 heeft;
• de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met de toevoeging dat zij ook al een dringend testadvies hebben bij
verkoudheidsklachten.
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde
klachten), en niet om andere redenen thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer
naar kinderopvang of school.

Thuisblijfregels – gezondheid personeel
• Testen wordt geadviseerd bij (milde) klachten als hoesten, loopneus, niezen, keelpijn, verhoging tot 38
graden of koorts vanaf 38 graden, plotseling verlies van reuk of smaak. Medewerkers in de kinderopvang
(pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij
de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het
prioriteitsnummer van de GGD.
• Testuitslag:
Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene
hygiënemaatregelen.
Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker/gastouder tenminste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken.
Als daarna de klachten ook tenminste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk. Als
een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid in ieder
geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als
het personeelslid na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor
huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als het personeelslid binnen de 5 dagen na testafname klachten
krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven
tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
3. Huisgenoten met klachten: Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde coronaklachten
ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. Als de testuitslag
negatief is, mag het personeelslid weer naar het werk. Als iemand in het huishouden van het personeelslid
getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen
maatregelen leidend. Personeelsleden moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het
laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen
risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is en strikte
zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de
5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is,
dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna
alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie
niet mogelijk is, moeten personeelsleden minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de
huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.

