Protocol Gastouderopvang

Algemeen

Kinderen kunnen al vanaf 11 mei naar de kinderopvang. Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken

blijkt dat dit niet verantwoord is.

Buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn

afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).

In de gastouderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.

Tussen gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.

Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.

Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.

De breng- en ophaalmomenten worden duidelijk georganiseerd zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes

en eenrichtingsroutes. Dit is eenvoudig te maken door strepen op de grond zowel binnen de deur als buiten op de stoep. Maak afspraken met

ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM.

Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de ouders. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen

spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.

Communicatie

Gastouders communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook

voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.

Hang deze informatie zichtbaar op en communiceer het via mail en andere communicatiemiddelen, zoals ouder-apps.

Informeer ouders en kinderen vooraf over dit protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat dit duidelijk is.

De Rijksoverheid communiceert over het algemene protocol voor de gehele sector kinderopvang via www.rijksoverheid.nl en

www.veranderingenkinderopvang.nl.

De basis van dit protocol is het protocol kinderopvang opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor

Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

Fysiek contact:
Géén handen schudden.

Hoesten/niezen in de elleboog.

Niet aan je gezicht zitten.

Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep

gedurende ten minste 20 sec.

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Indien je een stagiaire hebt of

vrijwilliger pas je deze regel ook toe.

Halen en brengen:
Zorg ervoor dat de haal- en brengmomenten van het gastkindje bij de deur is.

Het gastkind wordt gebracht en gehaald bij de deur door 1 persoon.

Houd zelf ook 1,5 meter afstand met de ouder.

Je kunt eventueel lijnen aanbrengen (of andere afbakening) waarachter ouders

moeten wachten. Dit kan met stoepkrijt.

Zorg dat bij niet lopende kinderen dat de overdracht in een Maxi-Cosi,

kinderwagen, op een kleedje of een ander veilig stoeltje gedaan wordt.

De emotionele veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

Indien je je zorgen maakt over de overdraging van het virus via spullen of

oppervlakten, zorg er dan voor dat je het handvat van de wandelwagen,Maxi-Cosi

en bekers of andere spullen die je uit de tas haalt eerst desinfecteert met

bijvoorbeeld desinfecterende reinigingsdoekjes.

contact ouders:
Zorg dat de ouders je een paar minuten van tevoren laten weten dat ze het

gastkindje (s) komen ophalen. Zo kan je de handelingen voorbereiden van bijv. het

jasje aandoen en tasje klaarmaken en blijft de overdracht van korte duur.

binnenkomst:
Overleg met de ouders dat de kinderen met schone kleertjes gebracht worden.

Bij binnenkomst schoenen uit en jas op een eigen plekje aan de kapstok.

Kinderen die zelfstandig jasjes en/of schoenen uit en aan kunnen doen zoveel

mogelijk stimuleren om dit zelf te doen.

Na activiteiten aan de tafel, de tafel en evt. het stoeltje schoonmaken.

Elk kindje heeft met slapen zijn eigen bedje met eigen beddengoed. Bij eventueel

gebruik van een slaapzak heeft ieder kindje zijn/haar eigen slaapzak.

Bij gebruik van spenen bij kindjes dit tot het minimum proberen te beperken. Zorg

ervoor dat een ander kindje niet bij het speentje kan en dit gebruikt.

1,5 meter afstand:
Als er verschillende gastkindjes tegelijkertijd worden gebracht, wijs de ouders op

de 1,5 meter afstand tussen GASTOUDER EN OUDER.

Tussen KINDEREN ONDERLING hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

Kinderen tot 12 jaar MOGEN met elkaar SPELEN. Volwassenen letten op dat het

spel niet te intensief is.

Tussen GASTOUDER en KINDEREN OUDER dan 4 JAAR moet zoveel mogelijk 1,5 meter

afstand bewaard worden. Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld bij het vervoeren van

kinderen in de auto. Zie vervoer auto!

Kinderen & klachten:
Kinderen die één van de volgende klachten hebben blijven thuis:

Neusverkouden

Moeilijk ademen/benauwdheid

Hoesten

Verhoging tot 38 graden en meer

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis

Wanneer een kind koorts boven de 38 graden krijgt tijdens de opvang of één van de

bovenstaande klachten vertoond, zal de gastouder de ouders benaderen om hun kindje

op te komen halen.

Wanneer een kind 24 uur klachtenvrij is kan het weer naar de opvang.

Ouders en gezinsleden uit hetzelfde huishouden van het gastkindje MOETEN ook 24

uur klachtenvrij zijn!

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is

bevonden, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan

14 extra dagen thuisblijven

samen eten:
Ieder kindje heeft zijn/haar eigen bordje, bekertje, bestekje, flesje en fruitbakje.

Let ook goed op dat ieder kindje van zijn/haar eigen bordje eet en uit zijn/haar

beker drinkt.

Zorg ervoor dat jouw handen en de handen van de gastkindjes goed gewassen

worden voor en na de eet- en drinkmomenten.

Ieder kindje heeft zijn/haar eigen doekje of er wordt gebruik gemaakt van

wegwerpdoekjes.

gastouder & klachten:
Het werk als gastouder valt onder de cruciale beroepen. (stagiaire en vrijwilligers

niet) Hier gelden de RIVM-richtlijnen.

Gastouders die klachten hebben, mogen niet werken bij o.a.

Neusverkouden

Keelpijn

Hoesten

Koorts boven de 38 graden

Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de

gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan

er geen opvang worden geboden.

Gastouders die symptomen hebben, kunnen worden getest op COVID-19. Bel hiervoor

naar de GGD bij jou in de buurt.

Wanneer jij als gastouder 24 uur klachtenvrij bent dan mag jij de

gastouderopvang weer openen.

Jouw gezinsleden moeten ook klachtenvrij zijn.

Gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst),

kunnen niet worden verplicht te werken.

handen wassen & toilet gebruik:
Na binnenkomst laat je de gastkindjes de handjes wassen.

Na wc-bezoek van de gastkindjes altijd meteen de handjes wassen.

Was je eigen handen ook bij hulp bij het wc-moment van het gastkindje, eigen

toiletbezoek en bij verschonen van het gastkindje. Bij verschonen zou je als

gastouder ook gebruik kunnen maken van wegwerphandschoenen.

Maak na iedere verschoning het verschoningskussen schoon of werk met

hydrofiele doeken die je na elke verschoning vervangt voor een schone doek.

Maak bij ieder toiletbezoek de bril schoon met bijvoorbeeld schoonmaakspray. Zet

deze spray wel hoog weg waar kinderen niet bij kunnen.

Was de handen van de gastkindjes en jou zelf na het buitenspelen.

vervoer:
De gastouder mag weer de kinderen vervoeren. Voor het vervoer van en naar de school,

de BSO, gelden de volgende richtlijnen:

Vervoer daar waar mogelijk lopend, met fiets of bakfiets, bolderkar etc.

Desinfecteer met bijv. desinfecterende reinigingsdoekjes de sluiting van de

veilig- heidsriemen, de handvaten van de fiets, bakfiets, kinderwagen of Maxi-

Cosi.

Zorg ervoor dat de kinderen steeds hun handen wassen, zowel bij het brengen als

het ophalen.

Kinderen hoeven zelf geen 1,5 meter afstand te houden tussen elkaar.

Kinderen mogen dus zoals voor de coronacrisis vervoerd worden in een auto of

busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de

kinderen.

Spreek met de kinderen af, indien ze met de auto worden gebracht, dat er niet

gespeeld of gestoeid wordt.

Laat kinderen voor en na de autorit de handen wassen.

Nadat je de kinderen hebt vervoerd, desinfecteer met bijv. desinfecterende

reinigingsdoekjes of alcohol de sluiting van de veiligheidsriemen. Desinfecteer

ook het kinderstoeltje, de deuropeningen van de auto, de versnellingspook en het

stuur.

Tip! Indien je als gastouder het niet vertrouwt om met meerdere kinderen in de

auto te zitten, kan je ook overwegen om een mondkapje op te zetten.

Nanny/opvang bij de ouders:
Voordat dat de opvang weer start, bespreekt de nanny met de ouders de hygiëne

richt- lijnen zoals beschreven in dit protocol.

Ze stemmen samen af welke afspraken ze maken, die vervolgens door de nanny,

de ouders en de kinderen worden opgevolgd.

Ouders zijn verantwoordelijk voor een veilige en schone werkplek voor de nanny,

volgens de richtlijnen.

De nanny is gedurende de opvang verantwoordelijk voor een hygiënische opvang-

locatie.

Ouders zorgen ervoor dat er (schoonmaak)middelen in huis zijn, zodat de nanny

aan de hygiëne richtlijnen kan voldoen

Beperk het contact tussen nanny en ouders zoveel mogelijk. Werken ouders thuis,

probeer dit dan zo veel mogelijk in een aparte ruimte te doen. Houd waar mogelijk

1,5 meter afstand.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar hoeft de nanny geen 1,5 meter afstand te houden.

Tussen nanny en kinderen ouder dan 4 jaar geldt dat deze zoveel mogelijk 1,5

meter afstand houden.

Kinderen uit 1 gezin en kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5

meter afstand te houden.

Vervoer kinderen, zie artikel vervoer.

Belangrijk:
Gastouders bespreek deze specifieke maatregelen met de ouders en kinderen. Het

is juist ook voor de kinderen belangrijk dat de nieuwe regels helder en

voorspelbaar zijn.

Hang deze informatie zichtbaar op!

Communiceer via telefoon, WhatsApp, via mail.

Vraag bij binnenkomst of kinderen klachten hebben en indien ze klachten hebben

moeten ze naar huis en bij klachten ontwikkeld gedurende de dag of bij twijfel …..

naar huis.

De rijksoverheid communiceert over het algemene protocol voor de gehele sector

kinderopvang via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

De basis van dit protocol is het protocol kinderopvang opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor

Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

