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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..

Hygiëne:

● Er is in iedere ruimte desinfecterende handgel aanwezig.
● Handgrepen en deurklinken worden na ieder tafelmoment schoongemaakt.
● Er wordt in iedere ruimte geventileerd.

Brengen en halen:

● Ivm de 1.5 meter afstand regel is het tijdelijk niet mogelijk om het pand  te betreden om
kind(eren) te brengen of op te halen.

● De deurcode om het pand te betreden komt tijdelijk te vervallen.
● Peuters worden bij de hoofdingang gebracht en gehaald.
● Baby’s/dreumesen worden bij de nooddeur bij de babytuin gebracht en gehaald rechts van

de hoofdingang.
● U houdt buiten  1.5 meter afstand  van PM-ers en andere volwassenen.
● U draagt een mondkapje bij het brengen en halen van uw kind(eren).
● Als u bij de ingang staat laat u via een Whatsapp-berichtje via uw mobiele telefoon weten dat

u uw kind(eren) brengt of haalt.  Een PM-er komt uw kind(eren) ophalen of brengen. Gelieve
niet te vroeg Whatsappen want dan staat de collega te lang bij de deur en is terwijl zij op de
groep nodig is.

● Baby’s/dreumesen komen zelfstandig lopend binnen of worden op de commode neergezet
om vervolgens te worden overgenomen door een PM-er.

● De ouder geeft een  tasje met voeding, reservekleertjes en persoonlijke spulletjes  van het
kind aan de PM-er.

● Maxi-cosi’s, buggy’s, fietsjes/stepjes e.d. worden weer meegenomen door de ouder, deze
kunnen niet gestald worden in het pand.

● Een uitgebreide  overdracht gaat zoveel mogelijk via de ouderapp of whatsapp of telefonisch
zowel vanuit de ouder als vanuit de PM-er.

Afstand houden:

● PM-ers houden zoveel mogelijk afstand van elkaar in de groepsruimte en de andere ruimtes.
● In de commode ruimtes zijn max. 2  PM-ers tegelijkertijd aanwezig.
● Zitplekken voor PM-ers zijn met voldoende tussenruimte van elkaar gecreëerd.
● PM-ers houden gespreid pauzes en houden voldoende afstand van elkaar.
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