INLEIDING.
Westvliet Kinderopvang is een kleinschalige opvang met maximaal 2 pedagogisch
medewerkers en 10 kinderen per dag. Voor de vestiging is een groot parkeerterrein en voor
de entree een hal. Het protocol zoals opgesteld door de branchevereniging kinderopvang,
oudervereniging Boink, Werkende ouders en FNV in samenwerking met SZW gebruiken we als
uitgangspunt om invulling te geven aan maatregelen voor de vestiging.

1,5 meter afstand
De werktijden van de medewerkers zijn zodanig afgestemd dat een medewerker tot 9.00 uur
en vanaf 17.00 uur alleen is. De afstand van 1,5 m tussen volwassenen kan adequaat
ingevuld worden in de groep maar er worden werkafspraken gemaakt m.b.t. het gebruik
van de entree ruimte voor het hekje, keuken, sanitaire ruimte, commode en slaapkamer.
Opvang voor kinderen tot 12 maanden zal plaatsvinden in de babyruimte en vanaf 12
maanden in de grote ruimte. De geldende beroepskracht-ratio blijft daarbij gehandhaafd.
Tussen medewerkers en kinderen hoeft geen 1,5 afstand bewaard te worden. Kinderen
kunnen gewoon verschoond , uit- en aangekleed te worden, naar bed gebracht worden en
op schoot genomen worden. Door opvang in twee ruimtes te bieden zorgen we ervoor dat
de volwassenen zoveel mogelijk afstand houden. Bij het buitenspelen of buiten wandelen
moeten de medewerkers ook de 1,5 m afstand houden. Bij mooi weer sluiten we de dag
zoveel mogelijk buiten af. De indeling van de bedjes is zodanig dat de afstand van 1,5 m
gerealiseerd kan worden. Dat geldt ook voor de stretchers waarop sommige peuters ‘smiddags slapen.
Hygiene voorschriften
De hygiëne richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.
Op de groep hangen extra papieren handdoeken, zeepdispensers en desinfectant voor de
handen. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het reinigen van materiaal en hotspots
zoals deurklinken, commode en sanitair.
Omgang met ziekteverschijnselen
Bij het signaleren van de volgende ziekteverschijnselen moeten kinderen thuisblijven:
* neusverkoudheid
* hoesten
* moeilijk ademen/benauwdheid.
* koorts boven 38 graden
Bij twijfel worden de kinderen naar huis gestuurd. Als klachten zich ontwikkelen gedurende
de dag, worden kinderen ook naar huis gestuurd. Voor klachten die kunnen duiden op
Covid-19 geldt een meldingsplicht bij de GGD. Kinderen kunnen pas weer naar de opvang
als zij 24 uur geen klachten hebben. Als iemand in het gezin soortgelijke klachten heeft blijft
het kind ook thuis. Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor
Covid-19, moeten kinderen 14 dagen thuisblijven en wachten totdat die persoon tenminste

24 uur klachtenvrij is. Bovenstaande richtlijnen gelden ook voor de medewerkers.
Medewerkers met klachten die kunnen duiden op besmetting met het Coronavirus hebben
voorrang getest te worden.
Brengen en halen.
Kinderen worden gebracht en gehaald door 1 volwassene. Als meerdere ouders tegelijkertijd
komen dient men te wachten in de ruime hal waar ook de 1,5 m afstand genomen moet
worden. Clusteren moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Maximaal 1 ouder mag het
kind brengen en op de groep. Eventuele andere ouders dienen in de hal te wachten. Voor
de deur staat een desinfectiehouder zodat ouders hun handen eerst kunnen ontsmetten
alvorens ze de groep binnentreden. Op de deur is een poster zichtbaar waardoor iedereen
wordt gewezen op de meest essentiële maatregelen.
Kinderen die niet kunnen lopen kunnen in een maxi cosy bij de entree van de groep gezet
worden. Deze maxi cosy zal door de medewerker worden klaargezet. De afstand van 1,5 m
met de medewerker moet daarbij in acht genomen worden. Wij vragen de overdracht zo
kort mogelijk te houden maar uiteraard kan dan uitgebreid later via de telefoon, ouderapp
of e-mail. Ouders van kinderen die kunnen lopen wordt gevraagd om bij het hekje te blijven
en de groep zo min mogelijk op te komen. Kinderen die moeite hebben met afscheid
nemen van de ouder kunnen aan tafel gezet worden zodat de medewerker daarna de zorg
kan overnemen. De 1,5 m afstand dient daarbij ook gehandhaafd te worden en u kunt niet
te lang op de groep blijven.
Tijdens de opvang
Tussen medewerkers en kinderen hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden. Kinderen
kunnen gewoon verschoond, uit- en aangekleed worden, naar bed gebracht worden en op
schoot genomen worden. Activiteiten kunnen aan tafel en op de groep aangeboden
worden. Door opvang in twee ruimtes te bieden zorgen we ervoor dat de volwassenen
zoveel mogelijk afstand houden. Bij het buitenspelen of buiten wandelen moeten de
medewerkers ook de 1,5 m afstand houden.

Alleen samen krijgen we covid 19 onder controle!

