Protocol Covid-19
veiligheid & hygiëne

Emotionele veiligheid:
· Bewaak de emotionele veiligheid door kinderen voor te bereiden op de manier van
overdracht. Ouders leggen vooraf aan kinderen uit dat ze niet mee naar binnen mogen en
afscheid nemen bij de deur.
· Gastouders geven van tevoren aan ouders door welke gastkinderen binnen de
opvang zijn, zodat de ouders dit aan hun kinderen kunnen vertellen.
· Bij jonge kinderen houdt je rekening met de emotionele veiligheid.
De gastouder zwaait de ouder uit bij het raam, benoemt wat
ze gaat doen, welke kinderen er zijn.

Halen/ brengen bij de deur:
· Zorg ervoor dat de haal en breng momenten van het gastkindje bij de deur is.
· Gastouder en ouder houden 1,5 afstand van elkaar.
· Zorg dat bij niet lopende kinderen dat de overdracht in een Maxi-Cosi/ kinderwagen/ wipper
wordt gedaan.
· Kind (eren) worden door 1 persoon gebracht.
· Kind (eren) worden door 1 persoon opgehaald.
· Het contactmoment is kort, de overdracht wordt via een schrift, app
of digitaal gedaan.
· Bij het ophalen, laat ouder een paar minuten van tevoren weten wanneer ze het
gastkind komt ophalen. Zo kan de gastouder ervoor zorgen dat het kind klaar
is als de ouder komt. (jas aan, schoenen aan, tas ingepakt en klaargezet.)
- Bij het betreden van de gastouderopvang locatie dragen zowel
de gastouder als de ouder een mondkapje.

Houd 1,5 meter afstand:
· Als er verschillende kinderen tegelijkertijd gebracht worden, wachten de ouders buiten en
houden ze 1,5 meter afstand. Gastouders kunnen aan ouders vragen om gespreid te komen,
zodat er zo min mogelijk ouders tegelijkertijd hun kinderen halen en brengen.
· Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
· Tussen gastouder en kinderen tot 12 jaar hoeft er geen 1,5 meter afstand bewaard
te worden.
· Werkt de gastouder met een vrijwilliger of een stagiaire dan houden
gastouder en vrijwilliger/stagiaire 1,5 meter afstand van elkaar.
· Houd je bij de school aan de maatregelen die de school
heeft getroffen.

Kinderen worden thuisgehouden wanneer:
·· Zij de volgende klachten hebben: hoesten (meer dan incidenteel), koorts boven de 38,0
graden en/of benauwdheid.
· Wanneer een kind één of meer van de bovenstaande klachten vertoond zal de gastouder de
ouders benaderen om het kind te komen halen.
- Een huisgenoot corona heeft.
- Een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden)
heeft of last van benauwdheid. Iedereen (ook kinderen) blijven thuis tot dat
de huisgenoot een negatieve testuitslag heeft.
- Kinderen die nauwe contacten zijn van iemand met corona
geldt dat zij alleen thuis blijven als zij ook klachten hebben.

*Wanneer een kind 24 uur klachtenvrij is kan het
weer naar de opvang.

Wanneer mag de gastouder
niet werken:
· Gastouders met benauwdheid en/of koorts boven 38 graden werken niet en worden getest
op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief getest mogen zij weer aan het werk.
· Bij gastouderopvang in eigen huis van de gastouder geldt: wanneer een
huisgenoot van de gastouder benauwdheid en /of koorts boven de 38 graden heeft kan er
geen opvang geboden worden.
· Gastouders (of gastouders met gezinsleden) die in een risicogroep vallen
(conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht om te gaan werken.

Hygiëne bij de gastouder:
· Kinderen worden met schonen kleren gebracht.
· Bij binnenkomst schoenen uit en jas op een eigen plekje aan de kapstok.
· Kinderen die zelfstandig jas/schoenen uit en aan kunnen doen dit zoveel mogelijk zelfstandig
laten doen.
· Na binnenkomst laat je de gastkinderen gelijk hun handen wassen.
· Na w.c. bezoek, handen wassen zowel gastkindje als gastouder
· Maak na iedere verschoning het verschoningskussen schoon of werk met handdoeken die je
na elke verschoning vervangt door een schone doek.
· Na activiteiten aan de tafel, wordt de tafel en stoelen schoongemaakt.
· Elk kindje heeft met het slapen gaan zijn eigen beddengoed, knuffel, slaapzakje en eigen
speen
· Maak bij elk toiletbezoek de bril schoon.
· Was je handen en die van de gastkinderen na het buitenspelen.

· Ieder kindje heeft zijn eigen bordje, bestek, flesje en fruitbakje. Let goed op dat ieder
kind van zijn eigen bestek, bordje beker drinkt.
· Zorg ervoor dat jouw handen en van de gastkinderen goed gewassen worden
voor- en na de eet- en drinkmomenten.
· Na het handen wassen wordt er gebruik gemaakt van papieren
doekjes.
LET OP: Wees terughoudend met het gebruik van
handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar
van vergiftiging door inname van deze middelen.
Handen wassen voldoet bij de preventie van
besmetting.

Overige thuis blijf regels:
- Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur,
moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor
kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook
niet de kinderen zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is
veranderd naar oranje of rood.
- Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder
benauwdheid en/of koorts (38 graden Celsius of hoger) heeft, kan er geen opvang
worden geboden.
- Gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje
of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 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.

