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Februari 2021

Kinderen mogen vanaf 8 Februari weer naar de kinderopvang komen.

Algemene RIVM richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•

tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
tussen personeel en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden
Houder draagt er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld
corona) op de opvang hebben. Zowel kinderen als medewerkers.
Houd je bij het brengen en halen bij de kinderopvang aan de maatregelen die we getroffen hebben..
Ouders dragen binnen een mondneusmasker
Kinderen wel naar de opvang:
Kinderen mogen wel naar de opvang:

Kinderen 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 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 wel gewoon naar de opvang. Voorwaarde 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.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen
www.rivm.nl
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom.
www.boink.info
Voor meer informatie over Corona en kinderopvang zie:
www.rijksoverheid.nl

Corona en kinderopvang

Thuisblijfregels voor kinderen:

•
•

•

•

•

In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:
Kinderen mogen pas weer naar de opvang komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast
verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test.
Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38 graden of hoger) en /of
benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief is getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer terug naar
de opvang.
Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en geen 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 het laatste risicocontact tussen 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 kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie
mag.
Als uit bron-en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen
minimaal 15 cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een
besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste
risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? 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.
Kinderen 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. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als
de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden

Dit zijn de laatste aangepaste adviezen van het RIVM

Contact ouders- medewerker(s) :

•
•
•

via app, telefoon, mail en schriftje
op 1,5 meter afstand bij de poort
Ivana doet de overdracht van kinderen naar de ouder bij het brengen en halen
Contact ouder

•
•
•

1 ouder komt het kind brengen en ophalen (zonder kinderen die geen gebruik maken van de opvang).
ouder staat buiten de poort op 1,5 meter afstand van de andere ouder en kinderen van de opvang.
Ouder komt om de beurt bij ophalen van het kind onder aan de trap het kind opvangen/begeleiden.

Breng en haalmomenten:

•
•
•
•
•

Breng en haaltijden zijn kort!
1 volwassenen komt mee tijdens brengen en halen (zonder kinderen).
1,5 meter afstand houden buiten de poort met andere ouders en personeel
Brengen van kinderen in etappes (deze tijden komen via de app)
Ivana wacht de kinderen op bij de tussendeur (bij het brengen) en brengt de kinderen naar de deur/ trap (halen).
Ouders mogen alleen in het halletje/kapstokjes hun kind begeleiden. Bij de deur met het blauwe ronde raam moeten ze
alleen naar binnen komen (de ouder moet in het halletje een mondneusmasker dragen).

Mvg,
Ivana Honings

