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PROTOCOL COVID-19
Locatie KDV Speelstede

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

Datum uitgifte: mei 2020
Datum wijziging: 21-12-2021
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Op deze locatie gelden de volgende aanvullende maatregelen m.b.t.

Brengen en halen:
● Ouders betreden het pand niet en brengen kinderen alleen, zonder andere gezinsleden. Bij

het overdrachtsmoment houden ouders 1,5 meter afstand van de medewerker.

● Daarnaast houden ouders altijd 1,5 meter afstand van andere wachtende ouders.

● Wanneer u de medewerkers laat weten per WhatsApp dat u er bent om uw kind(eren) te

komen brengen en/of op te halen, zorgen wij ervoor dat het overdrachtsmoment zo snel

mogelijk kan plaatsvinden. 06-21313078 (baby en dreumesgroep) of 0621314673

(peutergroepen). Indien u (of wij) behoefte heeft aan een uitgebreide overdracht kunnen wij

altijd een telefonische afspraak maken met u.

● Maxi-Cosi’ s worden zoveel mogelijk mee naar huis genomen. Kinderwagens kunnen helaas

niet worden achtergelaten op locatie.

● De overdracht gaat zoveel mogelijk via de ouderapp of whatsapp zowel vanuit de ouder als

vanuit de PM-er om het contact aan de deur zo kort mogelijk te houden.

● Ouders geven per kind een tasje voorzien van een naam mee met persoonlijke spulletjes,

zoals speen, knuffel, reserve kleertjes en voeding. Dit tasje wordt in een zwart katoenen tas

op locatie bewaard. Bij de baby-dreumesgroepen hangt deze tas in de groepsruimte, bij de

peuters hangt deze tas in de hal. Het eigen tasje gaat aan het einde van de dag weer mee

naar huis, de zwarte katoenen tas blijft op locatie.

● Borstvoeding wordt gekoeld in koeltasje aangeleverd en voorzien van datum en naam van het

kind.

Afstand personeel

● Medewerkers houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar in de groepsruimtes en

benoemen aan elkaar als zij ergens willen zijn waar een collega staat zodat diegene ruimte

kan maken.

Hygiëne maatregelen:

● Deurklinken worden 1 keer per dag extra gereinigd.

● Toiletten worden dagelijks 2 keer schoongemaakt.

● Speelgoed wordt regelmatig gereinigd.

● Alle kinderen die met een speen slapen moeten een bewaarbakje meenemen waar de speen

in bewaard wordt, waar de naam van het kind op staat.

● Alle flessen zijn voorzien van een naam.

● Tijdens alle overgangsmomenten zullen wij met de dreumesen en peuters handen wassen.

Dit zullen wij spelenderwijs doen.

Overig:

● Leveranciers komen binnen tot in de entree.

● Rondleidingen worden tot in de gemeenschappelijke ruimte gedaan. In die ruimte wordt het

gesprek gevoerd. Ouders houden 1,5 meter afstand. Ouders kunnen vanuit de gang de

groepen bekijken door de ramen.

● Intakegesprekken worden in principe telefonisch gedaan. In overleg kan het op locatie op

afgesproken tijdstip.

● Wanneer uw kind jarig is is het wenselijk een voorverpakte gezonde traktatie te hebben.

Overleg zo nodig even met een medewerker, wanneer u twijfels of vragen heeft.
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