Maatregelen tegen
verspreiding
van het coronavirus
21 juli 2020
Inleiding
Tot 11 mei 2020 is de kinderopvang alleen open geweest voor noodopvang. Vanaf 11 mei is de kinderopvang
ook weer langzaam haar deuren gaan openen voor ouders met kinderen uit niet-cruciale beroepen (vitale
sector) en kwetsbare kinderen. Vanaf 8 juni zijn de deuren weer volledig geopend. De overheid heeft hierbij
de opdracht gegeven aan kinderopvang en onderwijs om na te denken over de vraag hoe dit in een 1,5 meter
economie veilig kan plaatsvinden. In dit document geven wij de laatste stand van zaken aan t.a.v. een aantal
uitgangspunten en maatregelen. Op termijn zullen delen uit dit document hun plek krijgen binnen ons
reguliere beleid.

Uitgangspunten
•
•

•
•

•

•

De opvang is veilig voor kinderen en medewerkers. Bij veilig dient naast fysieke veiligheid en
veiligheid t.a.v. gezondheid, gedacht te worden aan emotionele veiligheid.
1,5 meter aanhouden in de kinderopvang is voor jonge kinderen niet mogelijk en pedagogisch gezien
onhoudbaar. Vanuit de overheid wordt dit ook niet van ons gevraagd. Naar mate kinderen ouder
worden kan er wel extra aandacht aan gegeven worden.
1,5 meter aanhouden tussen volwassenen is mogelijk, maar wel dient er aandacht te zijn voor het
bewaken ervan naar mate groepen voller worden.
Brengen en halen is een overgangsmoment wat tot voor kort werd benut als een belangrijk moment
om kinderen een soepele overgang te bieden, en ouders te betrekken. Ook binnen de VVE is dit
moment belangrijk om te benutten.
De Wet IKK en Wet Oké zijn erop gericht om kinderen een sterke basis te geven. Hierbinnen is
aandacht voor bijvoorbeeld het vaste gezichten criteria, stam-, en basisgroepen, doorgaande
leerlijnen, een verrijkt aanbod, etc. Met het doorvoeren de kinderopvang volgens een 1,5 meter
economie, zal dit soms op onderdelen losgelaten moeten worden. Hierin zullen gerichte keuzes nodig
zijn, en worden soms andere oplossingen gehanteerd.
We volgen, en stellen continue bij op basis van, de meest recente inzichten van het RIVM, de
aanwijzingen van de GGD-en infectieziekten, de voorschriften op het gebied van hygiëne, het testen
van medewerkers en kinderen, het wel of niet weren van kinderen, het wel of niet mogen werken van
medewerkers met klachten die kunnen duiden op het coronavirus.

Op welke wijze zijn wij open?
Kinderdagverblijven en voorscholen
Norm aantal vierkante meters per kind in de dagopvang:
Er is tenminste 3,5 m² bruto oppervlakte in de groepsruimte beschikbaar per kind, waaronder mede begrepen
passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
Er is tenminste 3,0 m² bruto buitenruimte beschikbaar per kind

Groepsopbouw
en leeftijd

BKRregulier

Baby 0-1 jaar

9 kk – 3 pm

Aantal
personen
max
11

Advies

Opmerking

Open als volledige groep.
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Groepsopbouw
en leeftijd

BKRregulier

Aantal
personen
max

Advies

Baby 0-2 jaar

8 kk - 2 pm

10 (BKR)

Open als volledige groep

Verticaal 1-4

13 kk – 2
pm
12 kk – 2
pm
16 kk – 2
pm
16 kk – 2
pm

15 (BKR)

Open als volledige groep

14 (BKR)

Open als volledige groep

18

Open als volledige groep

18

Open als volledige groep

Opmerking

-

Verticaal 0-4
Peuters 2-4
Peuterspelen 24

-

-

Hoe om te gaan met
wennen, brengen en
halen?
In shift werken, b.v. bij
eten/drinken
/buitenspelen/activiteiten
Hygiëneregels toepassen

Naast bovenstaande:
- Instroom van nieuw geplaatste kinderen en doorstroom van geplaatste kinderen vindt plaats volgens
het reguliere proces. Afstemming tussen de relatiebeheerder en de locatiemanager vindt indien nodig
plaats. Het wennen van kinderen rekening wordt hieronder apart besproken.
Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni 2020
Norm aantal vierkante meters per kind in de buitenschoolse opvang:
Er is tenminste 3,5 m² bruto oppervlakte voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes beschikbaar per kind.
Er is tenminste 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar per aanwezig kind.
-

-

-

De buitenschoolse opvang is open tijdens de reguliere tijden, voor en na school en tijdens vakanties
op de locaties die vakantieopvang aanbieden. De opvangcapaciteit zoals in het LRK opgenomen wordt
aangehouden. Aanvullend hierbij: daar waar onze preferred partners hele dagen school aanbieden
maar (iets) eerder uitgaan, of een dag geen school aanbieden is afgestemd hoe wij hiermee omgaan.
Ten aanzien van vervoer: alleen wanneer er meer kinderen zijn dan er in het (aangepaste) vervoer
passen. Dan is de vraag aan onderwijs om even een oogje in het zeil te houden tot het vervoer weer
terug is (dubbele ritten).
De uitgangspunten die wij aanhouden als het gaat om uitstapjes en feesten tijdens de zomervakantie
zijn in een apart document opgenomen.

100% bezetting op de buitenschoolse opvang is toegestaan. Hierbij geldt dat het aantal kindplaatsen
waarvoor vergunning is (vastgelegd in het LRK) niet mag worden overschreden.
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Uitwerking beschermende maatregelen
Ten aanzien van ziek kind, zieke medewerker
Indien bij een kind, ouder of medewerker het coronavirus is vastgesteld d.m.v. een test, dan worden de
voorschriften van de GGD gevolgd.
In een overzicht:
Kind

Verwijzing

Leeftijd kind 0 – 6 jaar
Kind heeft
verkoudheidsklachten
maar lager dan 38 koorts.

Kind mag komen, mits het mee kan komen Vanaf 17 juni 2020
in de groep. Als het kind niet mee kan
https://lci.rivm.nl/langdurigkomen, dan blijft het thuis. (Dit is volgens neusverkouden-kinderen).
het reguliere beleid zieke kinderen).

Leeftijd kind 7 – 12 jaar
Kind heeft
verkoudheidsklachten
maar lager dan 38
koorts. De
verkoudheidsklachten zijn
niet chronisch en/of vanuit
hooikoorts

Kind mag niet komen; Als een kind wordt
opgehaald wegens verkoudheidsklachten,
dan hoeven de andere kinderen uit dat
gezin in principe niet naar huis. Eventueel
kan het kind getest worden.

Leeftijd kind 7-12 jaar
Kind is chronisch verkouden
en/of heeft hooikoorts
klachten

Kind mag komen. Wijzigt het beeld en
worden de klachten anders, dan mag het
kind niet komen. Eventueel kan het kind
getest worden. Als een testuitslag negatief
is mag een kind komen.

Neem bij kinderen met milde klachten
die langer dan een week duren waar
nodig contact op met de jeugdarts
om na te gaan of dit kind weer kan
komen of getest moet worden.

Kind heeft
Kind mag niet komen; ook de andere
verkoudheidsklachten, hoger kinderen uit het gezin mogen dan niet
dan 38 koorts.
komen.
Kind en iedereen in het
gezin is
24 uur klachtenvrij

Kind mag komen. Eventueel kan het kind
getest worden. Als een testuitslag negatief
is mag een kind komen (met
verkoudheidsklachten en verder niet ziek)

Leeftijd kind 0-6 jaar
Kind heeft volwassen
huisgenoot met
verkoudheidsklachten en
koorts 38 of hoger

Kind mag niet komen. Indien iedereen in
het gezin 24 uur klachtenvrij is en/of de
testuitslag is negatief mag het kind weer
komen.

Leeftijd kind 7-12 jaar
Kind heeft huisgenoot met
verkoudheidsklachten met
koorts 38 of hoger.

Kind mag niet komen. Indien iedereen in
het gezin 24 uur klachtenvrij is en/of de
testuitslag is negatief mag het kind weer
komen.

Nieuw
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Kind
Kind heeft huisgenoot die
positief getest is op het
Coronavirus.

Verwijzing
Kind mag niet komen.
Als de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is,
worden hier twee weken bij opgeteld
waarna het kind weer mag komen. (= 2
weken na 24 uur klachtenvrij.)

Kind heeft huisgenoot met Kind mag komen maar wel alert zijn op
verkoudheidsklachten zonder klachten bij kind.
koorts.
Kind en huisgenoten komen
terug van een land dat als
code oranje/rood is
aangeduid.

Het kind mag komen ook als ouders wel in Nieuw
thuisquarantaine zijn. Wel houden we de
1,5 meter tot volwassenen aan, en de
overige richtlijnen. We hanteren de
beslisboom bij klachten.

Het is verplicht om te melden bij de GGD indien er 3 of meer kinderen op een groep zijn met
ziekteverschijnselen die duiden op het coronavirus. Ook als dit kinderen in de leeftijd 0-6 jaar betreft. Kinderen
met klachten worden mogelijk getest door de GGD (verloopt via arts). De locatiemanager is degene die contact
opneemt met de afdeling infectieziekten van de GGD.
> Registreer welke kinderen ziek (thuis) zijn inclusief NAW gegevens
> Vraag aan de ouder toestemming om de NAW gegevens door te geven aan de GGD
> Geef de melding (binnen kantoortijden door de weeks en in het weekend) spoedig door.
Voor Amsterdam doe je dit via telefoonnummer: 020-5555202, voor Zaanstreek/Waterland doe je dit
telefonisch of per mail: 075-6518320 / meldingizb@ggdzw.nl
Ouders die zich zorgen maken kunnen zelf contact opnemen met de jeugdarts / GGD Amsterdam: 020-5555202
Zaanstreek/Waterland voor het maken van een afspraak om een kind te testen: 075-6518388. (Dit is dus niet
het landelijke nummer 0800-1202 wat is ingesteld voor volwassenen.)

Medewerker kinderopvang:
Medewerker heeft
verkoudheidsklachten maar
lager dan 38 koorts.

Medewerker blijft thuis

Test op coronavirus voor pedagogisch
medewerkers volgens procedure /
zorgaanpak.

Medewerker heeft
verkoudheidsklachten, hoger
dan 38 koorts.

Medewerker blijft thuis.

Test op coronavirus voor pedagogisch
medewerkers volgens procedure /
zorgaanpak.

Medewerker is 24 uur
klachtenvrij of negatief getest

Medewerker kan naar de locatie
komen.

Medewerker heeft huisgenoot Medewerker blijft thuis. Wanneer
met verkoudheidsklachten met iedereen binnen het huishouden 24 uur
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Medewerker kinderopvang:
koorts 38 of hoger en/of
benauwdheidsklachten.

klachten vrij is en/of bij negatieve
testuitslag van de huisgenoot komt de
medewerker weer werken.

Medewerker heeft huisgenoot Medewerker blijft thuis en wacht tot die Volg de voorschriften van de GGD
met een positieve testuitslag op persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14
het coronavirus.
extra dagen thuisblijven.
Medewerker behoort tot een
risicogroep of heeft een
gezinslid die behoort tot een
risicogroep

Zie bijlage 4.

Medewerker is naar een code
oranje/rood gebied gereisd.

Het dringende advies vanuit de
Rijksoverheid is niet te reizen naar een
land dat al bekend is met code rood of
oranje. Na terugkeer geldt 14 dagen
quarantaine.

Ten aanzien van het beperken van gezondheidsrisico’s

Algemeen
We volgen de richtlijnen t.a.v. hygiëne van het RIVM. Het hygiënebeleid en beleid binnen en buitenruimte van
TintelTuin is geschreven op basis van deze richtlijnen.

Specifiek
• Handhygiëne
Naast de standaard handhygiëne zijn er een paar extra aandachtspunten:
- Iedereen wast direct bij binnenkomst de handen met water en zeep of handgel. Zowel volwassenen
als kinderen. Hiervoor staat materiaal beschikbaar in de hal.
- Kinderen wassen op vaste momenten voor het eten, na het toiletbezoek, na het buitenspelen en bij
zichtbaar vieze handen hun handen. Echter hiernaast wordt ook tussendoor extra handen gewassen.
- 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 hand gel.
- Handen worden gewassen op de juiste manier (er zijn verschillende posters beschikbaar over op een
juiste manier handen wassen).
• Extra reiniging en ventilatie
Naast de reguliere afspraken zoals opgenomen in het hygiënebeleid en beleid binnen en buitenruimte:
- Reinig hotspots extra. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals
deurklinkers, lichtschakelaars, armleuningen, tablets, etc. Zorg dat hotspots meerdere keren per dag
worden gereinigd (met allesreiniger). Bij verdenking van coronabesmetting wordt hiernaast
gedesinfecteerd met alcohol 70%.
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Zorg in de verblijfsruimtes voor voldoende ventilatie. Zet ramen (en deuren) extra open of op een
kier. Ga dagelijks naar buiten.

• Schoonmaak speel- en beddengoed
Besteedt extra aandacht aan:
- De reiniging van het speelgoed.
- 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 dat kinderen eigen beddengoed hebben. (Richtlijn: kinderen die een eigen bed met beddengoed
hebben 1x per week beddengoed wassen. Kinderen die geen eigen bed hebben, dagelijks
beddengoed wassen.)
•
Onderlinge afstand
De landelijke standaard is nu: houdt 1,5 meter afstand. Dit is in de kinderopvang met kinderen tot en met 12
jaar niet mogelijk. Daarnaast geldt er voor de leeftijd 0-12 tot een andere hantering van regels hierin. Tussen
kinderen onderling en tussen personeelsleden en kinderen tussen de 0-12 jaar hoeft geen 1,5 meter te
worden aangehouden. Tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ouders wordt wel 1,5 meter
aangehouden. Ook zijn het hanteren van looproutes op de BSO volgens het landelijke protocol verplicht.

Verder geldt:
- Bij brengen en halen, let extra op afstand 1,5 meter:
o Eén ouder/volwassene, dus zonder extra volwassene of kinderen, brengt en haalt. Eventueel
aanbrengen van afstandsstrepen en looproutes. Op de BSO zijn looproutes verplicht. (Ouder
en kind wachten buiten, 1 ouder en kind in de hal per keer, bij BSO bijvoorbeeld een vaste
plek buiten om op te halen.)
o Wandelwagens die blijven: schoonmaken van hotspots.
o De eerste twee weken eventueel werken met tijdsblokken waarin kinderen gebracht worden.
(Dit met name vanuit het oogpunt weer wennen van kinderen.)
o Monitor het aantal volwassenen dat gelijktijdig op de locatie is en neem maatregelen als dit er
teveel worden, bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor spreiding, afspraken over hoeveel
volwassenen tegelijk binnen mogen, afspraken over wachten buiten.
o Het landelijke protocol schrijft voor: ‘beperk het contact tussen kinderen uit verschillende
groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling’. Dit doe je bijvoorbeeld door
de spreiding in halen en brengen en/of een regel hanteren voor het maximale aantal
volwassenen op een locatie. Het aanbrengen van de looproutes en/of afstandsstrepen. Het
afspraken maken tussen groepen over wie wanneer waar gaat buitenspelen. Aan de randen
van de dag mag dus wel samengevoegd worden, maar ga wel zodra dit kan uiteen naar je
eigen groep.
- Houdt tenminste 1,5 meter afstand bij contactmomenten met medewerkers onderling en met ouders.
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Organiseer (wanneer mogelijk) activiteiten voor kinderen op een manier dat er voldoende ruimte blijft
voor volwassenen om 1,5 meter tussen elkaar aan te houden. Bijvoorbeeld bij (knutsel)activiteiten
aan tafel, bewegingsspellen of buitenspel kan soms beter gekozen worden voor kleinere groepjes.
Spreek af waar kinderen overgedragen worden. Kort en bondig overdragen, overdragen bij de deur.
Bij kind overdragen bij de deur van de groep: hier kan eventueel een wippertje neergezet in het geval
van baby’s of een kleed met spelmateriaal ingeval van dreumes / peuter, voor kinderen op school is
er afstemming met school m.b.t. de ophaalplek.
Zie ook: pedagogische context.

•

Overig
Niet aan je gezicht zitten.
Groet op een vriendelijke manier zonder dat er handen geschud worden.
Met bovenstaande punten organiseer je de opvang zo dat het mogelijk is om de 1,5 meter afstand tussen
volwassenen te bewaren.

-

Betekenis voor het aantal volwassenen op een locatie.
Denk hierbij ook aan afspraken rond pauze, lunchen, gebruik van personeelsruimtes en kantoor. Maak
hierover op de locatie afspraken. Hanteer eventueel routes. Bij voorkeur melden bezoekers van tevoren dat zij
willen komen. Eventueel kan dan een afspraak gemaakt worden welk tijdstip het beste schikt.

Uitwerking pedagogische context
• Hanteer spreiding voor brengen en halen
Probeer piekmomenten in halen en brengen te voorkomen. Dit maakt ook dat er meer ruimte is om een kind
de overgang te laten maken van ouder naar medewerker. Probeer afscheid kort en bondig te laten zijn. Geef
eventueel aan bij ouders wanneer het drukker en rustiger is tijdens halen en brengen. Misschien dat sommige
ouders liever op een rustiger moment op de dag hun kind willen brengen, kijk hierin samen wat mogelijk is.
• Overdracht
Afstemmen met de ouders is belangrijk, echter het brengen en halen is kort en bondig en niet het moment
om uitgebreid over te dragen. Hoe dan wel? Maak afspraken hierover met ouders. Je kunt bijvoorbeeld
afspreken om te bellen als er belangrijke informatie is. Een algemeen bericht of dagelijkse foto te delen
waarin te zien is wat er die dag aan activiteiten is gedaan. Een afspraak te maken om een keer iets
uitgebreider met elkaar te spreken.
• Hanteren van het dagritme – rituelen – activiteiten
Besteedt aandacht aan het gezamenlijk starten van de dag. Bijvoorbeeld door een sociaal spel, kring ritueel
(dit hoeft niet zittend, maar kan juist ook staand). Bespreek wat je gaat doen (bijvoorbeeld met dagritme
kaarten of bij BSO leeftijd door te praten over wat je thuis gedaan hebt en wat je op de BSO wel/niet zou
kunnen gaan doen.)
Gesprekjes kunnen ook gaan over corona en wat dit meebrengt. (Op q-link staan hiervoor een aantal
documenten gericht op de BSO leeftijd.)
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• Stamgroep – basisgroep en vaste gezichten
Hanteer de vaste eigen stamgroep/basisgroep indeling tenzij sprake is van een overmachtssituatie.
Werk zoveel als mogelijk met voor de kinderen vaste gezichten. Houdt hier dus binnen de personeelsplanning
rekening mee.
Sensitieve responsiviteit en het (h)erkennen van kindsignalen is altijd al belangrijk, en zeker nu.
• Spelen in hoeken, splitsen om groepsvorming te voorkomen, georganiseerde activiteiten
Gebruik de ruimte optimaal. Maak afspraken met je collega’s en de kinderen over het verspreidt spelen in
hoeken en in de beschikbare ruimte. Hoeveel kinderen per speelhoek? Hoeveel kinderen buiten? Hoeveel
kinderen doen mee aan een activiteit aan tafel? Ook kun je bijvoorbeeld kiezen om niet allemaal tegelijk naar
buiten te gaan, maar ook hier per groep kinderen binnen, en het anderen buiten te laten spelen en hierin af
te wisselen. Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. Dit alles met als doel om (grote)
groepsvorming tussen kinderen uit verschillende groepen te verminderen en ruimte te laten voor jou en je
collega’s.
• Eten in kleinere groepen
Lukt het door tafels uit elkaar te zetten om kinderen, en vooral jezelf ten opzichte van je collega, meer ruimte
te geven aan tafel tijdens het eten? Indien tafels toch te vol worden, splits dan het eetmoment in bijvoorbeeld
twee groepen.
Voor 2-4 jaar: laat bijvoorbeeld eerst jongere kinderen eten en pas daarna de kinderen die ouder zijn en
bijvoorbeeld opblijven tijdens het slapen.
• Georganiseerde activiteiten
Maak een activiteitenplanning zoals je dit gewend bent te doen. Stem af op het weer, een thema,
kindvolgend, etc.
De eerste periode is veel tijd uitgaan en ruimte geweest voor ‘verwerking’, ‘het weer met elkaar een relatie
aangaan individueel en met elkaar als groep’, en het herstel van het ‘normale’. We zijn nu weer een stapje
verder richting het normale. De kinderen genieten ervan elkaar weer te zien.
Ook hierbij geldt: voer de activiteit eventueel in een gesplitste groep uit. Wees hierin professioneel en voel je
bekwaam om soms keuzes te maken die bijdragen aan emotionele en fysieke veiligheid voor kinderen. Wring
je dus niet in bochten maar wees reëel.
• Media - mediawijsheid
Kinderen hebben de afgelopen periode wellicht extra mediawijsheid opgedaan. Hoe gaan we hiermee om,
welke aandacht geven we dit. Handvatten zijn terug te vinden in het mediabeleid.
Juist nu de opvang weer open is kan er extra aandacht zijn voor bewegen.
Media kan ingezet worden om ouders te informeren over wat er gedaan wordt op een dag. Bijvoorbeeld via
facebook een dagelijks kort berichtje met foto of filmpje.
• Kwetsbare kinderen
Hierin wordt het protocol vroegsignalering gehanteerd. (H-)Erkennen van kindsignalen en hierop acteren.
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Ook ten aanzien van de overige kinderen wordt het welbevinden goed in de gaten gehouden.

Uitwerking samenwerking onderwijs en opvang
Samen doen. Tijdens de meivakantie draaide de docent mee in het systeem van de opvang. Ook nu is het van
belang om contact te hebben met elkaar. Hoe is de schooldag van een kind verlopen? Is er iets bijzonders
gebeurd wat extra aandacht nodig heeft? Spreek af met school hoe je elkaar informeert. Bijvoorbeeld een
korte telefonische overdracht. Spreek met school ook af op welke plek de kinderen aan de pedagogisch
medewerker worden overgedragen.
Er vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen TintelTuin en schoolbesturen. Op locatieniveau worden
afspraken gemaakt tussen directeur school en locatiemanager over invulling van het kader en de eventuele
wijzigingen op basis van de actualiteit.

Uitwerking instroom nieuwe kinderen (plaatsing)
Het is belangrijk dat wij nieuwe kinderen kunnen plaatsen. Dit betekent ook dat wij rondleidingen geven en
dat kinderen en hun ouder(s) gelegenheid krijgen om te wennen. Hoe geven wij dit vorm?

Rondleidingen
Rondleidingen kunnen onder voorwaarde van een 1,5 meter handhaven vormgegeven worden. Dit betekent in
de praktijk dat fysieke rondleiding mogelijk is mits niet op de groepen mits rustig (weinig kinderen, pm-ers),
door één persoon aan één persoon, rekening houdend met voldoende afstand, geen ziekteverschijnselen en
het volgen van de hygiënerichtlijnen zoals handen wassen bij binnenkomst.
Daar waar sprake is van ziekteverschijnselen, kan gekozen worden voor een videorondleiding. Echter dan is
het van belang dat de rondleiding niet wordt opgenomen door de betreffende ouder en/of dat er geen
kinderen in beeld komen waarvan geen toestemming foto/video is. Echter, je kunt in dit geval ook kiezen om
de rondleiding uit te stellen tot een geschikter moment.

Wennen
Een eerste wenmoment zou kunnen via beeldbellen. Een tweede wenmoment zou dan zijn binnen de context
van 1,5 meter tussen volwassenen onderling, en met een tijdsblok waarin kinderen in de ochtend of middag
komen wennen.

Uitwerking toezicht kinderopvang
Vooralsnog hanteert de GGD andere richtlijnen, en geldt er coulance. Met het vrijgeven van reguliere opvang
gaat de GGD-en ook weer inspecteren vanuit de geldende kwaliteitseisen uit de Wet IKK. Wanneer een locatie
de kwaliteitseisen niet (volledig) naleeft als gevolg van de situatie rondom het coronavirus dan moet de
locatie aantonen dat er voldoende inspanning is verricht om aan de kwaliteitseisen te voldoen, moeten
nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden, en de (emotionele) veiligheid en gezondheid van
kinderen gewaarborgd worden. De inspecteur bepaald in dat geval of sprake is of was van overmacht. Zij
zal dit beschrijven in het inspectierapport en op basis van de bevindingen deze situatie wel of niet als
overtreding rapporteren.
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Maatregelen tegen
verspreiding
van het coronavirus
21 juli 2020
Uitwerking vervoer
Onderstaande richtlijn is door GGD GHOR met SZW afgestemd met betrekking tot het vervoer van
kinderen:
• Het RIVM geeft aan dat kinderen gewoon met elkaar mogen spelen en de volwassenen moeten er
op bedacht zijn dat kinderen niet te intensief met elkaar spelen. Bij voorkeur zal vervoer daar waar
mogelijk lopend, of fietsend of met inzet van een grotere bus moeten plaatsvinden. En als de auto toch
gebruikt moet worden, draag dan zorg voor een aantal voorzorgsmaatregelen:
− Spreek met de kinderen af dat in de auto er even niet gespeeld of gestoeid wordt;
− Zorg ervoor dat de kinderen voor en na de autorit de handen wassen;
− De emotionele en fysieke veiligheid van de kinderen moet bij het vervoer steeds voorop staan.

Aantal flyers en welke flyers gebruiken we vanaf 11 mei?
Voor ouders op een zichtbare plek bij de deur:
- Flyer: informatie coronavirus
- Flyer: aanvullende gezondheidsmaatregelen

Overig
-

Informeer ouders/OC’s per mail bij wijzigingen in de werkwijze op de locatie.
Hang de informatie ook op een voor ouders zichtbare plek op de locatie.
Eén of meer pedagogisch medewerkers per locatie worden aangewezen om de uitvoering van de
hygiënemaatregelen uit te voeren. (M.a.w.: wie doet wat.)
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