Thuis bij Barbamama – Corona protocol

Algemeen
Het ziet er naar uit dat we langere tijd te maken zullen hebben met de gevolgen van het
uitgebroken coronavirus. Werken in de kinderopvang betekent werkzaam zijn in een cruciaal
beroep. Een vak waarin het welzijn van jonge kinderen bovenaan de prioriteitenlijst staat. Het is
ook een vak dat in deze tijd alleen op een goede manier uitgevoerd kan worden wanneer we
afspraken met elkaar maken en deze opvolgen.
Met dit protocol gaan we, ouders en (huisgenoten van)Thuis bij Barbamama, er vanuit dat we
alles in protocol omschreven, naleven.
Dit betreft een dynamisch protocol. De overheid heeft maatregelen getroffen om het coronavirus
te bestrijden. Wanneer er iets verandert in die maatregelen, zal het misschien nodig zijn dit
protocol aan te vullen of bij te stellen. Ontwikkelingen die het werk beïnvloeden zal ik dan ook
nauwlettend in de gaten houden en eventuele wijzigingen communiceren en/of uitvoeren.

Gastouderopvang
Huidige status
De gastouderopvang mag van 16 december 2020 t/m 17 januari 2021 wel open blijven, maar er
geldt een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een
cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Het onderscheid
wat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de gastouderopvang kleinschalig
en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de BSO-opvang.
Het is aan Thuis bij Barbamama om te beoordelen of zij zich binnen de werksetting comfortabel
genoeg voelt om binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende
oplossing kan worden gevonden, dan is het aan Thuis bij Barbamama een afweging te maken om
(nog) niet open te gaan.

Visie Thuis bij Barbamama
Thuis bij Barbamama blijft open zolang overheidsmaatregelen, de gezondheid van mijzelf en/of de
huisgenoten en het thuisonderwijs te combineren/mogelijk is met de opvang van de
gastkinderen. Het uitgangspunt is dat de (emotionele) veiligheid, verzorging en gezondheid van de
alle kinderen voorop kan blijven staan en ik een ieder kan bieden wat hij/zij nodig heeft.
Dit kan alleen als ouders en Thuis bij Barbamama zich aan de maatregelen en gemaakte afspraken
houden.
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Noodopvang/kosten
Er bestaat voor ouders die werken in een cruciaal beroep de mogelijkheid, na overleg en met
instemming van Thuis bij Barbamama, extra (nood)opvang af te nemen.
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door
blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage.
De tegemoetkoming geldt ook voor gastouderopvang, tot de maximum uurprijs. Dit geldt ook
voor ouders in cruciale beroepen. Kortom: ouders die gebruik maken van de opvang, ontvangen
naast de kinderopvangtoeslag ook een vergoeding voor de eigen bijdrage.

Advies aan ouders:
Maak de juiste afweging als je je kind met een neusverkoudheid bij Thuis bij Barbamama brengt.
Het risico bestaat dat wij ook verkouden worden. Een verkouden gastouder of huisgenoot zal
betekenen dat er geen opvang is. De opvang moet dan tijdelijk sluiten voor alle ouders en kan pas
hervatten als we 24 uur klachtenvrij zijn of er een negatieve test op COVID-19 is.
.
Thuis bij Barbamama is gastouderopvang, maar ook een huishouden waarin we te maken krijgen
met maatregelen. Thuis bij Barbamama houdt zich aan de maatregel per dag niet meer dan 2
personen buiten het eigen huishouden te ontvangen. Dit brengt beperkingen met zich mee voor
de prive-activiteiten van Thuis bij Barbamama, wij mogen en willen geen bezoek ontvangen op de
dagen dat gastouderopvang bij ons thuis is gepland.
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Poster maatregelen 14-december 2020
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Thuisblijfregels - gezondheid kinderen
Thuis bij Barbamama moet de ouders, in geval van klachten, verzoeken de kinderen thuis te
houden conform de richtlijnen van de beslisboom. Ouders kunnen verzocht worden hun
werkzaamheden af te breken en hun kind te komen ophalen. Dit ter beoordeling van Thuis bij
Barbamama.

Thuisblijfregels - gastouder, huisgenoten gastouder
Thuis bij Barbamama en haar huisgenoten moet zich conformeren aan de thuisblijfregels conform
de richtlijnen van het protocol. Ouders kunnen verzocht worden hun werkzaamheden af te
breken en hun kind te komen ophalen. Dit ter beoordeling van Thuis bij Barbamama.


In geval van klachten/ besmetting/ quarantaine van Thuis bij Barbamama / de
huisgenoten, zal de opvang gesloten worden.
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Poster: de beslisboom
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Maatregelen/ adviezen
De overheid heeft diverse maatregelen en adviezen afgegeven, waarvan de gehele tekst te lezen
is onder linkjes bij de bronvermeldingen van dit document.
Thuis bij Barbamama zal per advies /onderwerp, indien van toepassing, kort en bondig
omschrijven hoe de uitvoering in de praktijk zal plaatsvinden en welke afspraken we met elkaar
maken.

Poster –maatregelen/adviezen gastouderopvang
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Afspraken ouders –Thuis bij Barbamama
Halen en brengen bij de deur
Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter afstand
te houden tussen volwassenen.


Thuis bij Barbamama vraagt de ouders over te gaan tot spreiding van de haal en
brengmomenten. Vraagouders plannen het tijdstip/tijdvak van brengen en halen in
overleg met Thuis bij Barbamama in, zodat ouders niet allemaal tegelijk, maar juist
verspreid aan de deur zullen zijn. Mocht het afgesproken tijdstip van het brengen of halen
niet gehaald worden dan wordt er telefonisch/ app-contact met elkaar opgenomen om
een nieuw tijdstip af te spreken. Ouders ontvangen een verzoek van Thuis bij Barbamama
om het gewenste tijdblok te kunnen aangegeven.

Gebracht en gehaald door een(zelfde) persoon
Laat kinderen door één volwassene brengen of halen, dus zonder extra volwassenen of kinderen,
die daar geen opvang gebruiken.



De kinderen worden door één persoon/ouder gebracht en gehaald. Ouders nemen geen
andere volwassenen/kinderen/huisdieren mee naar Thuis Bij Barbamama.

1,5 meter afstand






Houd altijd 1,5 meter afstand tussen volwassenen,
tussen kinderen onderling hoeft geen afstand te worden gehouden.
Tussen gastouder en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden
Beperk het contact tussen kinderen en (volwassen) huisgenoten.
Vermijd de komst van structureel aanwezigen, dus ook vrijwilligers, zoveel mogelijk.
Buiten de opvanglocatie wordt 1,5 meter afstand bewaard naar andere volwassenen.

Kinderen en ouders zonder klachten
Ouders/kinderen die vanwege corona of met klachten die passen bij het coronavirus en/of
wachten op de testuitslag of vanwege reizen vanuit een oranje of rood gebied en in quarantaine
( 10 dagen) moeten, mogen hun kinderen niet (zelf) brengen/halen.
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Houdt het afscheid kort








Doe de overdracht van informatie over het kind schriftelijk, digitaal of telefonisch
Laat kinderen in etappes brengen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
Laat kinderen bij de voordeur ophalen
Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren
Doe de overdracht van een jong kind bijvoorbeeld door de ouder het kind in een Maxi-Cosi,
wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat
je als gastouder het kind kan oppakken.
Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of telefonisch om dit niet uitgebreid te
hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.

Het verzoek ligt daar het afscheid kort te houden, Thuis bij Barbamama is geen voorstander van
een overdracht aan de voordeur. Het beperkt mijn zicht en aanwezigheid op / voor de andere
kinderen in de woonkamer en zorgt voor een tocht voor de op grond spelende kinderen.
Mochten ouders binnen willen komen, dan dragen zij een mondkapje en zal de overdracht zoveel
als mogelijk in de gang plaatsvinden. Ik open de voordeur en zal dan gepaste afstand bewaren.
De spulletjes van je kind zal ik zo veel als mogelijk, ingepakt klaarzetten in de gang.
Zodra de andere kinderen mijn hulp/aandacht nodig hebben, zal ik de overdracht moeten
afbreken. Uiteraard is er per overdrachtschrift, app, email en telefonisch de mogelijkheid een
nadere toelichting op de dag te geven.

Draag een mondkapje



Dringend advies aan ouders en andere bezoekers (bijv. GGD inspecteurs) om een
mondneuskapje te dragen wanneer zij de locatie betreden.
Mondneusmaskers dragen tijdens het werken als gastouder wordt afgeraden.

Ik draag, vanwege de emotionele veiligheid, geen mondneusmasker. Voor de kinderen moet ik
het vertrouwde gezicht en hechtingsfiguur blijven. Een mondneusmasker doet mijn mimiek
veranderen en kan het gevoel van emotionele veiligheid, doen verminderen. Kinderen moeten
kunnen blijven vertrouwen op mij. Ouders en andere bezoekers, dragen een mondkapje.

Bron : Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 16-12-20
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Overige maatregelen en afspraken

Hygiene-maatregelen





Voor binnenkomst graag de handen ontsmetten.
Buiten voor de deur staan 2 stoelen klaar waarop je eventueel de spullen en je kind kan
neerzetten, zodat je de handen vrij hebt om deze te ontsmetten met de handgel welke
eveneens buiten klaarstaat en een mondkapje op te doen.
We schudden geen handen.

Luchten





Thuis bij Barbamama lucht iedere ochtend voordat het eerste kindje wordt gebracht de
gehele benedenverdieping door de voordeur en achterdeur open te zetten.
Op de slaapkamers staat er structureel een raampje of rooster open( gaat dicht bij slapen
van de kinderen en na het slapen weer open).
Zodra het het toelaat wordt er extra gelucht, bijvoorbeeld als alle kinderen slapen, dan
wordt de ruimte beneden extra gelucht door de achterdeur open te zetten.
De roosters boven de ramen staan altijd open.

Hotspots


Contactpunten( deuren, handgrepen, speelgoed, commode, tafel etc) worden extra
schoongemaakt.

Toilet


Bij/na gebruik van het toilet staan er handreinigingsdoekjes, unicura-zeep,
toiletbrildoekjes en keukenrol klaar. Gebruik deze.

Persoonlijke hygiëne





We wassen regelmatig onze handen met water en zeep gedurende 20 seconden.
Drogen onze handen af met een keukenrol of doek, die we direct wegggooien of wassen
na eenmalig gebruik.
We hoesten en niezen in de elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
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Bezoekers
Prive-bezoek Thuis bij Barbamama



Thuis bij Barbamama ontvangt op de opvangdagen maandag, dinsdag en donderdag geen
prive-bezoekers indien de ouders binnen zijn geweest voor de overdracht en hiermee het
aantal bezoekers van 2, wordt overschreden.



Op de overige dagen ontvangt Thuis bij Barbamama niet meer dan 2 bezoekers per dag.

GGD/gastouderbureau



GGD bezoeken/ controle-bezoeken zijn uitgesloten, zij mogen de locatie betreden voor
toezicht/inspectie.
Het gastouderbureau verricht haar werkzaamheden, digitaal en/of via beeldbellen.

Bronvermeldingen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/crucialeberoepen
https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/kinderopvang/blijf-op-de-hoogte/protocol-kinderopvang
https://www.kinderopvang-werkt.nl/nieuws/coronavirus-afspraken-en-regelingen
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/06/18/protocol-kinderopvang
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