Corona protocol aanvulling 8/2/21

Algemene maatregelen
Punt 1 Afstand houden:
Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ouders binnenkomen, dragen ze een
mondneusmasker.
De overdracht zal buiten bij de voordeur plaatsvinden. Bij het ophalen op het afgesproken tijdstip
zorgt Thuis bij Barbamama dat het kind is voorzien van jas en tas en direct mee kan.
Maatregelen voor ouders
1. Organisatie van breng- en haalmomenten.
De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen
volwassenen.
2. Tijdsduur.
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale weg of
telefonisch.
3. Eén ouder.
Kinderen brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die
daar geen opvang gebruiken.
4. Ouders niet naar de opvang.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde
klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die
terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het
coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens
de reis is veranderd naar oranje of rood.
5. Gebruik mondneuskapje door ouders.
Voor alle externen en dus ook voor ouders geldt dat zij een mondneusmasker dragen wanneer zij
de locatie betreden.
Gezondheidscheck
Gastouders moeten een gezondheidscheck doen voor aanvang van hun werkzaamheden. Als één
van de vragen met JA wordt beantwoord, dan mag de gastouder geen opvang verlenen. En moet
zij zich laten testen. Ook voor ouders geldt dat zij niet op de opvanglocatie komen als een van de
vragen van de gezondheidscheck met JA moet worden beantwoord. Gastouders wijzen ouders op
dit beleid.
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Als een gastouder gedurende de dag klachten ontwikkelt, dan moet hij/zij de opvangkinderen
laten ophalen en zich laten testen. De opvang zal dan sluiten. Dat geldt ook voor een kind dat op
de opvang naast verkoudheidsklachten symptomen als hoesten, koorts en/of benauwdheid
ontwikkelt. De ouders wordt gevraagd hun kind op te halen en te laten testen.
Verkoudheid kinderen
De beslisboom 0-8 jaar wordt gebruikt om te bepalen of een kind naar de gastouder kan.
https://www.boink.info/beslisboom
LET OP! De handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM zit momenteel in een
herzieningsprocedure, welke zal leiden tot een nieuwe Beslisboom, Zodra de nieuwe versie
beschikbaar is zal deze worden opgenomen !
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Kind testen op corona
Op deze pagina van de Rijksoverheid vind je meer informatie over kinderen laten testen op
corona
Gastouders testen
Vanaf maandag 8 februari 2021 hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de
voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus.
Quarantaine
Voor jong en oud geldt nu: ben je langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een met corona
besmet persoon geweest? Dan ben je in nauw contact geweest.
Als er bij de gastouder een besmetting heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen; er is een met corona
besmet kind/persoon aanwezig geweest dan moeten alle personen (ongeacht leeftijd) die samen
aanwezig waren 10 dagen in quarantaine. Na vijf dagen kan er een coronatest worden gedaan. Als
deze test negatief is mogen de negatief geteste kinderen weer naar hun gastouder komen.
Ouders die hun kinderen niet willen testen moeten zich aan een 10 dagen quarantaine houden.
Bij besmetting op een locatie voor gastouderopvang moet deze tijdelijk sluiten als gevolg van de
quarantaineregels.
Mag de opvang doorgaan als een eigen kind van de gastouder in quarantaine moet?
Als een kind van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is
gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatie (dus alle
minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang
doorgang vinden, mits het kind niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en
de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.

Beleid school eigen kind
Wat als er quarantaine is in de klas?
Als een leerling in de groep , indien mogelijk subgroep, een besmetting van Covid-19 heeft, moet
de gehele groep, inclusief de leerkracht, in thuisquarantaine. De school zal dan overschakelen
naar thuisonderwijs. Na 5 dagen kan er getest worden en komen de leerlingen weer terug naar
school als zij een negatieve testuitslagen hebben. Dat doet de leerkracht ook. Leerlingen die niet
getest worden, moeten 10 dagen in quarantaine blijven.
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Noodopvang op school voor ouders in een cruciaal beroep (zoals de gastouder is) is alleen van
toepassing als de school om organisatorische redenen niet open kan, pas dan is de school
verantwoordelijk voor noodopvang.
Let op!
Thuis bij Barbamama zal sluiten en geen opvang aanbieden indien quarantaine van het eigen kind
aan de orde is. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit tot gevolg kan hebben dat de
gastkinderen opgehaald moeten worden. Zorg voor een back-up en vervangende opvang voor
eventueel een langere periode!

Bronnen:
Protocol Kinderopvang 3-2-21
Protocol Ixieje heropening 8-2-21
Brief aan gastouders Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4-2-21
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