Protocol Corona
per 8 februari 2021

1 Inleiding
Vanaf 8 februari gaat de kinderopvang weer volledig open en mogen alle kinderen van 0-4 jaar die geen
klachten vertonen weer komen naar de kinderopvang. Desalniettemin hebben we nog steeds te maken met
de gevolgen van het Corona (COVID-19) virus. Dit protocol dient als richtlijn voor het opstarten van de
kinderopvang binnen De Voetstapjes en bevat werkinstructies die voorzien in de praktische invulling. Het
protocol is gedurende het jaar verder aangescherpt door het aantal oplopende besmettingen in Nederland
op basis van de richtlijnen van het RIVM. De basis voor dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie
Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en
FNV in samenspraak met SZW. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom
veiligheid, hygiëne, pedagogisch handelen etc. waar rekening mee gehouden moet worden als De
Voetstapjes weer opengaat.

2 Werkwijze
In de volgende tabel staat per onderdeel aangegeven hoe wij hier binnen De Voetstapjes invulling
aangeven.
Kinderopvang De Voetstapjes
1
Algemene RIVM
De nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de
richtlijn veiligheidskinderopvangsetting.
risico’s
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard
te worden
• Tussen personeelsleden en kinderen van 0-4 hoeft geen afstand
bewaard te worden
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand
bewaard worden
• Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand
bewaard worden
• Ouders komen niet binnen tenzij strikt noodzakelijk. Als ouders
binnekomen moet er een mond-neus masker gedragen worden
• Houders dragen er zorg voor dat melding wordt gedaan bij de
GGD indien er minimaal 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona)
geconstateerd is
Deze regels worden ook besproken met de ouders.
2

Breng- en
haalmomenten, contact
ouders
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Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het brengen en halen van
de kinderen:
• Wij laten ouders niet meer binnen, maar ontvangen de kinderen
aan de voordeur en zorgen daar voor de formele overdracht
• Buiten is het belangrijk dat de ouders die wachten onderling 1,5
meter afstand bewaren. Hier zullen wij ouders op attenderen.

•
•
•

3

Fysiek contact

•
•
•
•
•

4

Hygiënemaatregelen

Het halen en brengen gebeurt door 1 ouder. Dit om te voorkomen
dat er te veel contact is tussen ouders en er voldoende ruimte is
om afstand te houden.
Alle kinderen hoeven niet om gekleed te worden. De kinderen
worden door de leidsters aan de voordeur overgenomen.
De overdracht wordt beperkt en zal door middel van het boekje
van uw kind plaatsvinden. Hier kunt u ook punten in aangeven
die van belang zijn voor ons om rekening mee te houden.
Eventueel kunt u telefonisch ook een toelichting vragen of geven.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en
met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
We schudden geen handen
Hoesten/niezen doen we in de elleboog
We leren de kinderen om niet aan hun gezicht te zitten

De Voetstapjes werkt volgens een “Hygiëne en schoonmaakprotocol”,
welke gebaseerd is op de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM.
Op iedere groep zijn daarnaast aanwezig:
• Zeep
• Papieren handdoekjes
• Papieren poetsdoekjes
Alle medewerkers helpen de kinderen om na aankomst op, na het buiten
spelen, voor het eten, na toiletbezoek en bij vieze of plakkerige handen
hun handen wassen.
Daarnaast besteden we extra aandacht aan het schoonmaken van de
materialen waar personeel en kinderen gebruik van maken als ook de
plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
Aan het einde van de dag maken wij de opvang in zijn geheel schoon door
te stofzuigen en te dweilen en alle plekken die veel worden aangeraakt
nogmaals te reinigen.

5

Ventilatie

Binnen de opvang zorgen wij voor voldoende ventilatie door ramen en
of deuren op een kier te zetten. Hiernaast maken wij ook gebruik van
een mechanisch ventilatiesysteem.
Elke dag worden de groepsruimtes gelucht, wanneer bijvoorbeeld de
kinderen slapen of buiten spelen.

6

Tijdens de opvang

•
•
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Personeelsleden onderling houden 1,5 meter afstand tussen
elkaar.
Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter
afstand in acht te nemen.

•
•
7

Thuisblijfregels –
gezondheid kinderen

Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt
zoveel mogelijk beperkt.
De binnen en buitenruimte wordt zo ingericht dat activiteiten in
groepjes door 1 leidster worden gefaciliteerd.

Wij hanteren de adviezen en richtlijnen van het RIVM in het kader van
het thuisblijven van kinderen.
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.
• als een broer of zus in quarantaine moet en klachten van koorts
of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag het kind
niet meer naar de opvang.
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag
verwijzen wij ook naar de beslisboom op de website van BOINK.
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:
• Kinderen met de ernstige luchtwegklachten blijven thuis
o Moeilijk ademen/benauwdheid
• Kinderen met verhoging (tot 38 graden Celsius) en koorts (boven
38 graden Celsius) blijven thuis
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen
klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet
ziek zijn of na een negatieve test.
• Als iemand in het huishouden van het kind naast milde
coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheidsklachten heeft en er is nog geen negatieve
testuitslag.
• Als degene met klachten 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. Vanaf de 5e dag na het laatste
risicocontact met de besmette huisgenoot kan het kind zich dan
laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft
de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.
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.
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•

•

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is
gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal
15 minuten bij elkaar opgeteld in 24 uur binnen 1,5 meter afstand)
is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in
quarantaine. Het kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf
de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette
persoon. Is de uitslag negatief dan hoeft de quarantaineperiode
van 10 dagen niet afgemaakt te worden.
Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje
of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Voor hen geldt het
dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te
gaan. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de
testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10
dagen niet afgemaakt te worden. Dit geldt ook als het reisadvies
tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

8

Testbeleid kinderen

Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met
klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest
worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen
jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (=
loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als
er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of
anderszins ernstig ziek is,
• het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met
iemand met corona,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en
contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

9

Thuisblijfregels –
gezondheid personeel

Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Wij
hanteren de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt het volgende in:
• Voordat medewerkers aan het werk gaan doen zij elke dag een
gezondheidscheck.
• In geval van corona-gerelateerde (milde) klachten zoals hoesten,
neusverkoudheid, keelpijn, verhoging, verlies van reuk of smaak,
etc. laat het personeel zich testen. Totdat de uitslag bekend is gaat
de medewerker in quarantaine en komt niet naar de
kinderopvang.
• Bij negatieve test, kan de medewerker direct weer aan het werk
gaan. Bij een positieve test blijft de medewerker 7 dagen thuis. Als
er na 7 dagen voor 24 uur geen klachten meer zijn mag de
medewerker weer aan het werk.
• Personeel met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden
Celsius blijft thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur
klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het
werk.
• Als iemand in het huishouden van de medewerker (inclusief de
kinderen) naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger)
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•

•

•

•

10

Besmetting op locatie

en/of benauwdheidsklachten heeft blijft de medewerker thuis. Als
de testuitslag van de huisgenoot negatief is, mag de medewerker
weer naar het werk. Bij een positieve testuitslag zijn de adviezen
van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. De
medewerker moet 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 de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is
mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten
hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle
contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag
negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet
afgemaakt te worden. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is,
moeten personeelsleden/gastouders minimaal in quarantaine
blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19
uit isolatie mag.
Voor pedagogische medewerkers die zelf ouders zijn van een kind
met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat
naar de kinderopvang gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te
blijven, mits zij zelf geen klachten hebben.
Pedagogische medewerkers blijven wel thuis als er een
testindicatie geldt voor het zieke kind, omdat het kind ernstig ziek
is of een contact is van iemand met bevestigde COVID-19. In dat
geval blijven huisgenoten in afwachting van de testuitslag thuis.
Personeelsleden die in een risicogroep vallen conform de RIVM
lijst of een gezinslid hebben die in een risicogroep valt, kunnen
niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg
andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of
kinderen op een locatie wordt de GGD geïnformeerd door de
locatiemanager / leidinggevende of houder. Wanneer een persoon (kind
of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en
contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang
en worden de vervolgstappen bepaalt.
Het volgende stappenplan wordt gehanteerd vanuit de kinderopvang in
geval van een besmetting, in lijn met het generiek kader:
1. De houder informeert direct het team Scholen en Kinderopvang
van de GGD Haaglanden (SKOT) en overlegt over de
vervolgstappen. Zij zijn dagelijks te bereiken van 8:30 tot 17:00
uur op het nummer 070-7526731. Buiten deze uren sturen wij
een e-mail naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl.
2. Na overleg met de GGD worden direct de collega’s geïnformeerd
over de te nemen stappen, bijv. in het kader van het BCO of in
het kader van quarantaine en tests die uitgevoerd moeten
worden. Wij vragen de medewerkers de huisgenoten, nauwe
contacten en overige contacten in kaart te brengen.
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3. Vervolgens worden de ouders van de kinderen die aanwezig
waren geïnformeerd over de te nemen stappen en wordt gezorgd
voor een duidelijke communicatie (via e-mail en waar nodig
tefelonisch) naar de overige ouders van kinderen die niet
aanwezig waren. Dit gebeurt in nauw overleg met de GGD.

11

Vervoer

12

Reizen naar het
buitenland
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Van belang is dat als van het BCO de kinderen die deel uitmaken van de
groep van het kind / personeelslid dat besmet was waarschijnlijk als
nauw contact wordt geregistreerd door de GGD, wat betekent dat de
betreffende groep gesloten wordt en de kinderen in quarantaine moeten
gaan conform het GGD protocol.
Wij verzoeken personeel, ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel
mogelijk te mijden.
Wij raden elke vorm van reizen naar het buitenland af. Wanneer u en
uw kinderen toch vanwege een noodgeval naar het buitenland gaan en
weer terugkomen in Nederland gelden de volgende regels:
• U en uw kinderen gaan 10 dagen in quarantaine
• Na 5 dagen kunt u een test doen en bij een negatieve uitslag de
quarantie verbreken.
• Tot die tijd mogen u en uw kinderen niet naar de kinderopvang
komen.
• Wanneer ouder(s) zonder kinderen naar het buitenland zijn
geweest, mogen de kinderen nog steeds komen, mits de ouder(s)
in zelfisolatie is gegaan en er geen contact is geweest met de
kinderen. Is er wel contact een risicocontact geweest, dan
moeten de kinderen eveneens 10 dagen in quarantaine blijven.
Vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact kan het kind zich
dan laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan
hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te
worden. 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.

