Coronamaatregelen
1 Maatregelen Kinderopvang ‘t Beuntje tegen
verspreiding van het coronavirus
De essentie van de maatregelen is: blijf zoveel mogelijk thuis, werk vanuit
huis als dat kan en houd 1,5 meter afstand. Heeft u of hebben uw
kinderen verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Als we
ons hier allemaal aan houden, komt er voorzichtig ruimte. Dat wordt de
verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden,
kunnen we kleine stapjes zetten.
Wij willen dit doen door het volgende, bovenop de richtlijnen van het
RIVM, goed in acht te nemen:

1.1 Algemeen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Iedereen die naar de opvang komt moet thuis of op het werk vlak
voor die tijd goed de handen wassen met water en zeep;
Maximaal 1 ouder of verzorger kan de kinderen komen brengen of
halen;
Bij het brengen en halen van de kinderen is het dragen van een
mondkapje verplicht. Wij dragen een spatscherm.
Maximaal 1 ouder in de hal;
Maximaal 2 ouders in de groepsruimte;
Spreek elkaar aan als de 1,5 meter niet in acht wordt genomen
door volwassenen;
Er is een vaste looproute die begint in de hal aan de voorkant van
het gebouw en eindigt bij de tuindeuren van het babygedeelte
voor ouders die kinderen van 0 en 1 jaar brengen of halen. Voor
ouders die kinderen van 2 of 3 jaar brengen of halen moeten bij
de slaapkamer aan de voorkant van het gebouw naar binnen en
kunnen via de hal aan de achterzijde het gebouw weer verlaten.
Ouders die kinderen brengen van 0 of 1 jaar EN van 2 of 3 jaar
moeten naar binnen via de hal aan de voorkant van het gebouw
en kunnen via de hal aan de achterkant van het gebouw weer
naar buiten. Zo hoeven volwassenen elkaar niet te passeren op
een korte afstand. Ouders die tussen de middag kinderen brengen
of halen moeten binnen komen via de hal en het gebouw verlaten
via de tuindeuren of via de hal aan de achterkant van het gebouw.
Deze looproutes staan aangeven;
Traktaties alleen in een verpakking zodat de pedagogisch
medewerker dit kan openen om aan de kinderen te geven.
Ook hier geldt dat maximaal 1 ouder hierbij aanwezig kan zijn.
Traktaties alleen voor de kinderen die er die dag zijn. Dit kan je
zien op de kalender.
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1.2 Bij binnenkomst:
1.
2.
3.

Voor binnenkomst de handen met handenalcohol desinfecteren;
Binnen komen in de hal of slaapkamer aan de voorkant van het
gebouw;
Maximaal 1 volwassene in de hal of slaapkamer van binnenkomst.

1.3 Overdracht:
1.
2.
3.
4.

Vooraf de mentor van de kinderen via WhatsApp informeren over
de slaap- en eetritmes van de kinderen.
Halen en brengen niet langer laten duren dan strikt noodzakelijk
is.
Als er dringende zaken zijn die ook telefonisch kunnen dit via een
telefoongesprek met de mentor bespreken.
Bij de overdracht van kinderen is het niet altijd te voorkomen dat
de minimale afstand van 1,5 meter wordt gerealiseerd. Dit is
logisch maar laat deze situatie dan zo kort mogelijk duren.

1.4 Bij vertrek:
1.
2.
3.

Vertrekken uit de hal aan de achterkant van het gebouw of via de
tuindeuren aan de kant van het babygedeelte;
Maximaal 1 volwassene in de hal van vertrek.
De deuren en de poortjes van de hekken GOED sluiten. Er zit een
knop op de poortjes waarbij je eerst drie knoppen gelijktijdig
moet indrukken voordat deze gedraaid kan worden.

Door deze maatregelen goed in acht te nemen gaan we ervan uit dat we
een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van ons allen. Dit
kunnen we alleen bereiken als iedereen hieraan meewerkt.
Dit kunnen we dus ALLEEN SAMEN doen.

2 Tot slot:
Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk de veiligheid in acht te
nemen. Als hiervoor suggesties of wensen zijn laat het dan ook gerust
weten. Hoe transparanter we hierin zijn met elkaar hoe beter we kunnen
zorgen dat we deze tijd doorkomen en optimaal kunnen zorgen voor de
gezondheid van ons allen.

