Covid-19 Protocol veiligheid en hygiëne Gastouderbureau Als Thuis
Hierbij vind je het protocol veiligheid en hygiëne van Gastouderbureau Als Thuis.
We willen je verzoeken om deze maatregelen telefonisch of per mail te bespreken met de ouders.
Kinderen kunnen op een goede manier naar de kinderopvang als wij ons samen houden aan de volgende
maatregelen.

Pas weer opvangen en naar de opvang
•
•
•
•

Indien de uitslag van uw corona test negatief is.
Indien de uitslag van uw corona test positief is, geldt een quarantaine tijd van 7 dagen. Indien u na
deze 7 dagen, 24 uur klachtenvrij bent, mag u weer opvangen.
Indien u in overleg met uw arts besluit geen test af te nemen, mag u weer aan het werk wanneer u
24 uur klachtenvrij bent.
Voor kinderen geldt dat zij weer naar de opvang mogen indien zij, op eventuele
verkoudheidsklachten na, 24 uur klachtenvrij zijn.

Afstand en contact
De gastouder wordt afgeraden mondkapjes te dragen tijdens het opvangen.
• De 1,5 meter afstand geldt voor volwassenen onder elkaar.
• Tussen ouder en gastouder blijft de 1,5 meter te allen tijde bewaard.
• Tussen gastouder en kind hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
• Tussen kinderen onder elkaar hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
• Beperk het contact tussen huisgenoten en kinderen zo goed mogelijk.

Haal- en breng momenten
•
•
•
•
•
•

De kinderen worden door één volwassene gebracht
Dringend advies aan ouders om een mondkapje te dragen wanneer zij de locatie betreden
De haal- en breng momenten worden van tevoren duidelijk gecommuniceerd, zodat deze van korte
duur zijn
Haal het kind bij de voordeur op
Waarborg de 1,5 meter tussen beide volwassenen goed
In het geval informatie overgedragen dient te worden van ouder tot gastouder, doe dit dan
telefonisch of per email

Communicatie van gastouder naar ouder en kind
•

•
•

Gastouders communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de
locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels
helder en voorspelbaar zijn
Advies is om de poster van de Rijksoverheid zichtbaar op te hangen en communiceer dit naar de
ouders
Informeer ouders en kinderen vooraf over dit protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan)
zodat dit duidelijk is

Hygiëne regels
•
•
•
•
•

Hoest en nies in je elleboog
Was regelmatig je handen met water en zeep gedurende 20 seconden. Droog af met een keukenrol.
Niet aan je gezicht zitten
Maak dagelijks het toilet, deurklinken, meubilair en speelgoed schoon
Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het
gevaar op vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van
besmetting.

De basis van dit protocol, veiligheid en hygiëne van Gastouderbureau Als Thuis, is opgesteld door de
Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor
Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de
richtlijnen van de Rijksoverheid en Covid 19 voor de kinderopvang.

Belangrijkste links:
Veelgestelde vragen van kinderopvangorganisaties en gastouders over coronavirus
Protocol kinderopvang en Corona (let op dit wordt regelmatig vernieuwd en vindt u ook onder uw
downloads)

