Protocol Jabadoo kinderopvang

Dit protocol is in eerste instantie opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor
Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol is daarna aangepast aan de situatie bij Jabadoo kinderopvang.
Algemene noties vooraf
•
•
•
•

Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers en ouders moet altijd
1,5 meter afstand bewaard worden.
In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR
NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD en over hoe te handelen bij overmacht situaties als
gevolg van corona.
In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiënerichtlijnen van het
RIVM1.
De hygiënemaatregelen blijven voor iedereen van kracht: handen desinfecteren als je via de hoofdingang
naar binnen moet; vaak handen wassen; hoesten in de elleboogholte; niet aan je gezicht zitten; gebruik
papieren handdoekjes en elkaar niet aanraken.

Communicatie
• De OC van Jabadoo kinderopvang heeft meegedacht bij het opstellen van dit protocol
• De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en
www.veranderingenkinderopvang.nl
I

Algemeen
1

1

Algemene RIVM-richtlijn
Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•
Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
•
Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard worden
•
Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden
•
Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
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•
•

Tussen ouders onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
Jabadoo draagt er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD indien
ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben

Let daarbij op:
•
•
•

•
2

Fysiek contact:

•
•
•
•
•
•

3

Hygiënemaatregelen

Bespreek deze regels met ouders
Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel
klachten hebben moeten ze naar huis
Bij twijfel naar huis
Klachten ontwikkelen gedurende de dag: ook direct naar huis
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.
Bij binnenkomst via de hoofdingang zorgen we ervoor dat de handen van
volwassenen gereinigd worden met desinfectiemiddel.
Geen handen schudden
Hoesten/niezen in de elleboog
Niet aan je gezicht zitten

Jabadoo draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd.
We gebruiken bij Jabadoo:
•
Zeep
•
Papieren handdoekjes
•
Desinfectiemiddel voor volwassenen die via de hoofdingang naar binnen
komen
We maken extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van
maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
De directie is verantwoordelijk voor de implementatie van deze hygiënemaatregelen.
Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

4

Afstand personeel

Personeel houdt 1,5 meter afstand onderling

5

Thuisblijfregels – gezondheid kinderen

Wij passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie
voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
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Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze
handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
•
Kinderen van 0 -4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool
mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:
o als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID - 19
hebben;
o als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID -19 infectie ;
o als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden)
en/of benauwdheid.
•
Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6
jaar, ook voor de BSO.
•
Kinderen vanaf groep 3 met de volgende klachten blijven thuis:
o
Neusverkoudheid, Loopneus, Niezen, Keelpijn, Hoesten, Verhoging tot
38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger ), Plotseling
verlies van reuk of smaak
•
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer
hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten
verder niet ziek zijn.
•
Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts
boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook
thuis
•
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, of als de test negatief is, mogen de
kinderen weer naar de opvang
•
Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19
moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra
dagen thuisblijven
•
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit
een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder
naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind
thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon
is teruggekeerd. De GGD heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan
advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen
•
In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie
het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een
groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo
nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een
kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag
komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met
toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
Zie ook: : https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-

opkindercentra-en-basisscholen
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•

6

Thuisblijfregels – gezondheid personeel

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies
om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het
reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen van 4
tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de buitenschoolse
opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij tenzij zij
corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10 dagen
thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij
tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of
gastouderopvang mogen.
Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder
één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
•
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich
laten testen. Het gaat om (milde) klachten als: o hoesten; o neusverkoudheid; o
loopneus; o niezen; o keelpijn; o hoesten; o verhoging of koorts; o plotseling
verlies van reuk of smaak.
•
U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; u kunt vanaf 1
juni rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Dit geldt ook voor de mensen
die eerder al getest konden worden, zoals personeel in de 5 kinderopvang en
gastouders. Zie voor meer informatie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen
•
Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.
o Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk
met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
o Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten
minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het
werk.
In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend
arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk
als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.
•
Als iemand in het huishouden van het personeelslid verkoudheidsklachten en
koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid
thuis. In afwijking hierop geldt dat als de eigen kinderen van het personeelslid
van 0 tot 4 jaar of in groep 1 en 2 van de basisschool neusverkoudheidsklachten
hebben - zoals onder punt 5 beschreven – zij wel mag werken.
•
Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten heeft, mag het personeelslid/gastouder weer naar het werk.
•
Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en
een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24
uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven (dit is langer dan de 7
dagen als de medewerker zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd). Zie
voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
•
Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2
), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de
•
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•

•

•

II

bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te
doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij
zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot
volwassenen én kinderen en op hygiëne.
Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen
(conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en
gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie
of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het
houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. De
werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester
(vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter
afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te houden. De
werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar.
Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies
om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Gastouders kunnen in deze
periode geen opvang bieden. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is
veranderd naar oranje of rood.

Kinderdagopvang
1

Algemeen

Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 naar de dagopvang

2

Breng- en haalmomenten, contact
ouders

•
•
•
•
•

•

Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene
gebracht of gehaald
De ouders/verzorgers van de peutergroepen mogen zoveel mogelijk aan de
rechterkant van het pand parkeren
De ouders/verzorgers dreumesgroepen, babygroepen en BSO kunnen zoveel
mogelijk op de lange parkeerplaats voor het pand terecht
Personeel parkeert vóór de brug zodat er voldoende ruimte voor ouders is. De
bussen blijven aan de rechterkant van het pand staan
De kinderen van de Hoppy kunnen via de centrale ingang naar de deur van de
groep, in de grote hal, gebracht worden. De voordeur zal op slot zijn. De ouder
verzorger die brengt dient aan te bellen bij de Hoppy. Deze ouders/verzorgers
verlaten via de achterkant het pand en vertrekken dan linksom via het zwarte
hek (naast de pannakooi). Dit hek dient te allen tijde gesloten te worden!!
Op het plein is een looproute aangegeven. Kinderen die op het plein spelen
mogen alleen gebruik maken van de looproute als ze opgehaald worden
Halen en brengen gaat voor de Dino, Pebbles en de Betty via de glazen
schuifdeur van de eigen groep, aan de voorkant van het pand. De kinderen
kunnen bij de peutergroep door de ouders in de groep gezet worden. Als de
ouder afstand neemt, nemen we het kind over. In de dreumesgroep is dat
hetzelfde maar een kindje dat het moeilijk heeft kan ook in de triptrap geplaatst
worden. In de babygroep kan de baby uit de maxicosy overgenomen worden of
het kindje kan in de wipstoel gezet worden die bij de deur staat. Baby’s die zelf
naar binnen kruipen, mogen dat gewoon doen, maar als een kindje terug naar de

5
Protocol Jabadoo kinderopvang; versie 19 aug 2020

•

•
•

•

•
•
•
•

3

Tijdens de opvang

•
•
•

III

ouder/verzorger kruipt dan vragen we hem of haar in de wipstoel te zetten en
vast te maken
De pm-er (= pedagogisch medewerker) kan tijdens het brengen kort met ouders
praten, maar we vragen alles voor de overdracht in het kinderdagboekje te
schrijven. Dit kan op de achterkant van het laatst ingevulde dagboekbriefje. Pmers lezen dit elke dag vóór 9.00u
Aan de voorkant van het pand staan er grijze hekken om de schuifdeuren. Er
mag slechts 1 ouder met eigen kind(eren)tegelijk binnen dat hek aanwezig zijn.
Andere ouders wachten op de met tape aangegeven plaatsen voor het hek
Voor de Barneygroep is er aan de achterzijde van het pand ook een schuifdeur
naar de groep. De ouders/verzorgers van deze groep kinderen kan via het zwarte
hek aan de rechterzijde van het pand hun kind bij de schuifdeur brengen. Hier zit
overigens geen hek om de schuifdeur. Er mag 1 ouder met eigen kind(eren) voor
de schuifdeur wachten, de andere ouders wachten op minimaal 1,5m afstand op
de met tape aangegeven plaatsen op het plein. Het zwarte hek aan de
rechterkant van het pand wordt alleen door de ouders van de Barney gebruikt
voor het brengen en halen van kinderen. We vragen hierbij om elkaar de ruimte
te geven om het hek te passeren. Het hek kan niet door 2 personen tegelijk
gepasseerd worden
Ouders van de baby- en dreumesgroepen dienen te bellen met de groep vlak
voordat ze bij Jabadoo zijn zodat we de kinderen klaar kunnen maken voor
vertrek. Dit is ook het moment waarop er een korte overdracht plaats vindt,
indien nodig. Zaken voor de overdracht worden ook in het kinderdagboekje
genoteerd
De ouders van de peutergroepen hoeven alleen te bellen als ze vóór 17u willen
halen. Gezien het aantal kinderen in de groep, en dus het grote aantal
telefoontjes dat dan te verwachten is, is het niet wenselijk dat iedereen belt.
Als de Bettygroep leeg is bij het haalmoment dan spelen de kinderen buiten en
kunnen ze aan de rechterkant van het pand, bij het zwarte hek, gehaald worden.
Het is belangrijk dat elk kind een tasje (voorzien van naam) mee heeft zodat we
het kind z’n eigen spulletjes mee kunnen geven
Bij halen en brengen van meerdere kinderen vragen we ouders om zelf in te
schatten in welke volgorde dat het handigst is. Wij denken dat het handig is om
bij het brengen de Barneykinderen als laatste te doen en bij het halen als eerste.
Dit ivm de beperkte ruimte rond het zwarte hek aan de rechterkant van het pand
Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te
nemen
We zullen alleen de groepen samenvoegen tijdens de eerste drie kwartier en het
laatste half uur van de dag als dat echt niet anders kan. In zo’n geval staat er
een bord bij de schuifdeur waar je dan je kindje moet brengen of halen
Er zullen ten hoogste 2 pm-ers tegelijk op de groep zijn. 1 van deze 2 pm-ers
kan een stagiaire zijn. De pm-ers zullen er zorg voor dragen dat ze de
activiteiten in de groep met 1,5m ruimte tussen elkaar organiseren

Buitenschoolse opvang
1

Algemeen

Vanaf 8 juni gaan alle kinderen van 4-12 weer volledig naar de basisschool en op
reguliere contractdagen naar de buitenschoolse opvang.
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2

Breng- en haalmomenten bij school,
contact ouders

•

•

•
•
•

3

Tijdens de opvang

•

•
•
•

VSO: Aanbellen bij de voordeur bij bel van de Flintstones; de kinderen die in
groep 1 of 2 zitten kunnen, eventueel met oudere boertjes/zusjes, door ouders
via de hal, tot onderaan de trap gebracht worden. Een pedagogisch medewerker
vangt ze bovenaan de trap op. De ouder/verzorger kan via de achterdeur,
linksom, via het zwarte hek naast de pannakooi, Jabadoo verlaten. Doe het hek
altijd dicht. De kinderen die in groep 3 of hoger zitten kunnen bij de voordeur
afscheid nemen en naar binnen gaan als de deur door de pm-er opengedaan is.
De kinderen van de BSO komen na school via de hoofdingang binnen en verlaten
Jabadoo aan het einde van de dag via het zwarte hek aan de linkerkant van het
pand. De jongste kinderen zullen hier door een pm-er in begeleid worden en de
oudere kinderen die dat aan kunnen, gaan zelfstandig naar het zwarte hek
Kinderen vertrekken pas na telefonisch contact met een ouder/verzorger en als
de ouder bij het zwarte hek, naast de pannakooi, staat te wachten. Ouders
openen én sluiten het zwarte hek zelf
Ouders dienen te bellen met de groep vlak voor dat ze bij Jabadoo zijn, zodat we
de kinderen klaar kunnen maken voor vertrek. Dit is ook het moment waarop er
een korte overdracht plaats kan vinden als dat nodig is
Bij school passen we ons aan aan de regels die de school getroffen heeft. Dit zou
kunnen betekenen dat het haalmoment langer duurt omdat kinderen op
verschillende plekken bij school gehaald moeten worden. We proberen dit zo snel
en soepel mogelijk te doen. We hebben afspraken met scholen dat kinderen bij
de juf/meester wachten tot wij ze ophalen
Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter
afstand te bewaren.
Zodra de kinderen vanuit school hier zijn, zullen de kinderen hun handen wassen
en drogen met papieren handdoeken. Beide groepen gaan in hun eigen lokaal
spelen
Binnen en buiten is er voldoende ruimte om 1,5m aftand te creëren tussen pmers onderling. Zij dragen hier zelf zorg voor
Op woensdag en vrijdag blijven de groepen samengevoegd en spelen de
kinderen in de Flintstones
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