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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.

● Algemene richtlijn veiligheidsrisico’s
Medewerkers bespreken bij de start van de opvang ochtend/middag de taakverdeling. Kinderen
worden gestimuleerd in zelfstandigheid, bijvoorbeeld het aan en uit doen van jas en schoenen.
De pedagogisch medewerkers smeren de crackers, schillen het fruit en delen dit uit, dit geldt ook
voor het drinken. Elk kind heeft zijn eigen bord en beker. Kinderen zetten zelf daarna de vaat op
het aanrecht. Aan de kinderen wordt uitgelegd hoe de regels zijn m.b.t. het ophaalmoment.

● Fysiek contact
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Er staat handgel klaar en hygienische doekjes
om tafels, deurkrukken e.d. schoon te maken. De maatregelen naar aanleiding van een aangepast
RIVM protocol worden tijdens een teamoverleg goed met elkaar besproken. Er is afgesproken om
elkaar onderling hierop aan te spreken wanneer er niet voldoende gewerkt wordt volgens de
richtlijnen.

● Hygiënemaatregelen
Voordat de kinderen bij de voorschoolse opvang en bij de buitenschoolse opvang binnenkomen,
wassen zij onder toezicht van de medewerkers hun handen met handgel. Per dag is één
pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.
Toiletbezoek door kinderen en medewerkers: hier worden in samenwerking met school afspraken
over gemaakt. Tevens ook over de schoonmaak hiervan.

● Thuis blijf regels – gezondheid kinderen
We gebruiken de beslisboom om de juiste weg wat betreft regels te kunnen
bewandelen/hanteren en om tot een beslissing te komen. Bij twijfel overleggen de pedagogisch
medewerkers altijd met de locatiecoördinator of een kind wel of niet mag komen naar de opvang.
Ditzelfde geldt voor de pedagogisch medewerkers, wanneer iemand twijfelt om wel of niet te
kunnen werken neemt hij of zij contact op met de locatiecoördinator. Medewerkers hebben de
mogelijkheid zijn zich 2 keer per week te laten testen.

● Organisatie van breng- en haalmomenten:
Ouders mogen niet naar binnen om hun kind(eren) te brengen of op te halen bij de voorschoolse
opvang of buitenschoolse opvang.
Ouders kunnen bij de officiële ingang aanbellen of een berichtje sturen via de ouderapp
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