Beste Ouders/Verzorgers,
Afgelopen week zijn de maatregelen aangepast. De besmettingen komen dichterbij en ook wij moeten daarom
nieuwe maatregelen nemen.
We hebben niet eerder nog scherp aangepast op het haal en breng moment maar helaas kunnen we nu niet
anders. De looproute past niet meer bij de huidige maatregelen.
We kunnen niet langer elke dag ouders/verzorgers toelaten in ons kinderdagverblijf.
Daarom een aangepast haal-en breng protocol.

Brengen van uw kind
U brengt uw kind(eren) via onze voordeur.
Daar neemt u ook afscheid van uw kind en kunt u de tas achterlaten.
U kunt daarna via dezelfde deur weer weggaan.
De leidster van de ochtend helpt uw kind zijn/haar jas en schoenen uit te trekken.

Halen van uw kind
U haalt uw kind(eren) op via onze voordeur. U mag in ons halletje even naar binnen.
We hebben een bel bij onze voordeur zodat u even kunt aanbellen als er geen juf te zien is.
We brengen uw kind zo snel mogelijk richting het halletje.
Ook zullen we de tas van uw kind bij de deur van de hal zetten.
Zo kunt u in de hal uw kind zijn/haar jas en schoenen (helpen) aantrekken.
Als uw kind is aangekleed om naar buiten te gaan zo snel mogelijk ons halletje weer verlaten
De belangrijke overdracht kort en bondig te houden zodat wachtende ouders niet lang hoeven wachten.
Hou de overdracht kort en bijzonderheden laten we via app of telefonisch weten.

Overige maatregelen
*Houd afstand van elkaar. We hebben een kleine hal en vragen om als dit nodig is even te wachten bij de
ingang, zo kunnen we elkaar beschermen.
*Kom alleen, tijdens het ophalen en brengen van uw kind(eren)
*Stuur ons belangrijke bijzonderheden via de app of geef dit telefonisch aan ons door.
*Als een kind gedurende de dag klachten krijgt passend bij COVID-19, gaat het naar huis.
-Dat hoeft niet bij verkoudheidsklachten of verhoging (tot 38 graden Celsius).
* 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.

Zie voor meer informatie over COVID -19 en kinderen:
https://www.rivm.nl/coronavirus -covid -19/kinderen

Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen:
https://lci.rivm.nl/langdurig -neusverkouden -kinderen
Wij hopen op uw begrip hiervoor en op uw medewerking om elkaar te kunnen beschermen.
Zorg voor elkaar, gezondheid voorop! We hopen elkaar in goede gezondheid te blijven zien!
Vragen? Email/ app of bel ons even dan zoeken we naar een antwoord.

Extra informatie
•
•

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast
verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij:
o
Ernstig ziek zijn;
o
Huisgenoot of contact zijn van een bewezen COVID-19-patiënt;
o
Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

•
•
•

Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger)
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.
Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als iedereen 24
uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
Als iemand 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 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 de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) is
mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar
buiten/opvang/school/werk mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.

• In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie dient de GGD
afdeling infectieziektebestrijding te worden geïnformeerd. De GGD zal de regie nemen voor bijzondere
maatregelen op de locatie en de communicatie naar ouders en medewerkers.
Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen

