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Dit protocol is een aanvulling op het algemene COVID-19 protocol van Eigen & Wijzer.
Zie: https://www.eigen-en-wijzer.nl/coronavirus/

Op deze locatie gelden de volgende aanvullende maatregelen m.b.t.

Op alle groepen bij het halen en brengen een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand

houden!

Kinderopvang:
● Kinderen worden gebracht en gehaald via de buitendeur van de groepsruimte.
● Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassene. ·
● Het wegbrengen is kort.
● De overdracht is mondeling en/ of digitaal via de Ouderapp. Indien nodig kan er gebeld

worden met de pedagogisch medewerkers.

Voorschool en dagopvang 2-4 jaar
● Kinderen van de peuteropvang worden gebracht en gehaald via de buitendeur van de

groepsruimte.
● Brengen en halen van de kinderen wordt gedaan door één volwassene.
● Bij bijzonderheden is er uiteraard ruimte om te overleggen met de pedagogisch medewerker

of de ouder wel de groep kan komen.

● Het wegbrengen is kort.
● De overdracht is mondeling en / of digitaal via de ouderapp of telefonisch.
● Regelmatig handen wassen bij binnenkomst, en voor eetmomenten.

BSO
● Kinderen worden buiten bij de entree van het gebouw opgehaald.

“Hygiëne maatregelen”
● Kindertoiletten en hotspots worden 4 keer per dag schoongemaakt.
● Er wordt minimaal 3x per dag schoongemaakt door de pedagogisch medewerkers.
● Aan het einde van de dag wordt dit gedaan door het schoonmaakbedrijf.
● Er wordt geen eten van huis meegenomen
● Er wordt geen speelgoed van huis meegenomen. Een knuffel is wel toegestaan, deze blijft

zoveel mogelijk in de eigen tas.
● Er wordt door de pedagogisch medewerkers gestimuleerd dat de kinderen regelmatig en

grondig hun handen wassen met zeep.
● Handen worden afgedroogd met papieren doekjes.
● We verschonen met handschoenen en na elke verschoonbeurt wordt het verschoonkussen

gereinigd met reinigingsmiddel.
● Er wordt uitgelegd en aan de hand van posters verduidelijkt, hoe de kinderen hun handen

goed moeten wassen.
● Er wordt door de pedagogisch medewerkers op toegezien dat de kinderen hun handen goed

wassen.
● De medewerkers wassen geregeld hun handen met zeep.
● Oppervlakken die veel worden aangeraakt door kinderen en volwassenen, worden elke dag

schoongemaakt. Dit verzorgen de pedagogisch medewerkers die op die dag aan het werk zijn.
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