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1.
Algemene notitie vooraf
Ouders & verzorgers worden geacht bekend te zijn met dit protocol. Hiermee worden vergissingen en
vervelende situaties voorkomen.
Sinds de aanwezigheid van covid-19 in Nederland en de 1e heropening in mei 2020 werkt de Mallemolen
met dit Veiligheid & Hygiëne Covid-19 protocol. Dit protocol is aanvullend op het bestaande Veiligheid &
Hygiëne protocol van de Mallemolen.
Het Covid-19 protocol van de Mallemolen is samengesteld uit de richtlijnen en adviezen van de RIVM
enerzijds, het protocol welke is samengesteld door de brancheorganisaties anderzijds en de praktische
vertaling naar de toepasbaarheid bij de Mallemolen. Voor de leesbaarheid is het protocol ingedeeld in
meerdere categorieën:
1. Wanneer moet uw kind thuis blijven
2. Testen
3. Quarantainebeleid
4. Wanneer een kind Covid-19 heeft
5. Afstand houden
6. Hygiënemaatregelen
7. Wegbrengen & ophalen
8. Bijzonderheden
Voor het overzicht zijn de punten uit het protocol puntsgewijs benoemd. Het protocol wordt aangepast
na wijzigingen door het RIVM en na ervaringen in de praktijk, Het is daarmee een levend document.
Communicatie
• Het bestuur en de juffen van De Mallemolen communiceren de algemene en de specifieke
maatregelen aan de ouders en verzorgenden.
• Wanneer er vragen zijn over het protocol kunnen die bij de juffen en eventueel bij het bestuur gesteld
worden. De juffen hebben de ervaring met de toepassing van het protocol in de praktijk.
• De rijksoverheid communiceert over hun protocol via www.rijksoverheid.nl en
www.veranderingenkinderopvang.nl/
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1. Wanneer moet uw kind thuis blijven
•

Het protocol wanneer uw kind thuis moet blijven, is bij de Mallemolen gericht op de kinderen die
komen spelen (t/m de leeftijd van 3 jaar). Richtlijnen die voor oudere kinderen gelden, kunt u
terugvinden in het protocol Kinderopvang op de website https://www.veranderingenkinderopvang.nl
• Voor kinderen met een neusverkoudheid is de ‘Beslisboom 0 jaar t/m groep 8’ van BoinK, AJN &
RIVM beschikbaar (zie bijlage 1, laatste versie 21 november 2021).
o De GGD Gooi & Vechtstreek verwijst ook voor het test & thuisblijf beleid voor kinderen naar
deze beslisboom.
o Het RIVM kent de Handreiking Neusverkoudheid , laatste update 19 november 2021).
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen naar de opvang:
o wanneer uit de beslisboom blijkt dat dit mogelijk is;
o met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
o als ze af en toe hoesten,
o met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid.
o de klachten langer dan 7 dagen aanwezig zijn
o er geen besmette huisgenoten zijn.
• Kinderen van 0 t/m 3 jaar blijven thuis:
o als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij Covid-19 (zoals benauwdheid,
hoesten) hebben;
o klachten verergeren met hoesten, koorts/benauwdheid
o als het kind getest wordt en/of in afwachting is van het testresultaat (zie ook Testen)
o als een kind covid-19 heeft of een besmette huisgenoot heeft, dan moeten alle huisgenoten
in quarantaine (dit geldt sinds 19 november 2021). Kinderen mogen dan niet naar de opvang
of naar school en blijven thuis. De besmetting moet gemeld worden bij de Mallemolen.
o een quarantaine advies hebben na terugkomst uit het buitenland
• Wanneer uw kind klachten ontwikkelt gedurende de dag, moet het kind direct worden opgehaald
door de ouders / verzorgenden. De juffen nemen contact op met het verzoek uw kind binnen 30
minuten op te halen.
• Wanneer er twijfel is over bovenstaande klachten, kan het kind niet naar de Mallemolen komen.
• Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies
vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te
gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen
tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of
gastouderopvang mogen. Met een test vanaf dag 5 kan de duur van het thuisblijven verkort worden.

2. Testen
Heeft uw kind klachten die passen bij corona, dan kan uw kind getest worden. Meer informatie over het
testen van kinderen vindt u op de website van de rijksoverheid . Het advies is om uw kind in ieder geval
te laten testen als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel)
hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer
naar de opvang;
• het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om
het kind te laten testen;
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•
•
•

het kind klachten heeft die passen bij covid-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van
iemand die COVID-19 heeft;
het kind klachten heeft die passen bij covid-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die
COVID-19 heeft;
de GGD een test adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

3. Quarantainebeleid
•

•

Als een kind covid-19 heeft of een besmette huisgenoot heeft, dan moeten alle huisgenoten in
quarantaine (dit geldt sinds 19 november 2021). Kinderen mogen dan niet naar de opvang of naar
school en blijven thuis. De besmetting moet gemeld worden bij de Mallemolen.
Wanneer na een uitbraakonderzoek de GGD adviseert in quarantaine te gaan. Kinderen mogen dan
niet naar de opvang of naar school en blijven thuis.

4. Wanneer een kind Covid-19 heeft
•

•
•

Ondanks alle maatregelen om besmettingen te voorkomen, kan het gebeuren dat een kind covid-19
krijgt. Vanuit de overheid zijn maatregelen opgesteld om verdere besmettingen te voorkomen. De
Mallemolen neemt deze maatregelen over.
Wanneer bij uw kind covid-19 wordt vastgesteld dient u dit direct dit bij de Mallemolen te melden.
Dit moet bij het bestuur (bestuur@mallemolen.nl) en bij de juffen (juffen@mallemolen.nl) .
Wij nemen contact op met de GGD om vervolgstappen vast te stellen.

5. Afstand houden & mondkapjes
•
•
•
•

•
•

Tussen de kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen de kinderen en de juffen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
Tussen de juffen en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Volwassenen onderling
schudden geen handen.
In de kring en tijdens de eet en drink momenten zitten volwassenen op gepaste afstand van elkaar.
Dit geldt zowel voor de juffen als voor ouders die aanwezig zijn voor een verjaardag viering of tijdens
de wenperiode van hun kind.
Tussen de juffen en kinderen ouder dan 4 jaar (dus vanaf 5 jaar, hiervan zal sprake zijn van broertjes
en zusjes), moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
Het dragen van een mondkapje is verplicht voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar die bij de
Mallemolen naar binnen gaan. Daarbij is het ook van belang dat de juffen vooraf weten dat de ouder
of verzorger komt.

6. Hygiëne
•

•

•

Handen wassen – het verzoek is om thuis voor vertrek de handen te wassen. De kinderen wassen bij
binnenkomst de handen met water en zeep bij de wastafel. Tijdens de ochtend zijn meerdere
momenten waarop de handen van de kinderen extra worden gewassen. De juffen helpen hierbij
waar nodig. (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene)
Hoesten & niezen – zover verwacht kan worden moet dit in de elleboog. De neus wordt altijd
gesnoten met een papieren zakdoek, waarna deze direct wordt weggegooid en de handen worden
gewassen.
Schoonmaak & desinfectie – onderdelen die bij binnenkomst en vertrek veel worden aangeraakt
worden intensief schoongemaakt en gedesinfecteerd door de medewerkers. Dit zijn o.a. de voordeur,
het toegangshek, kapstok en deurklinken. Tijdens de ochtend wordt extra schoongemaakt en
gedesinfecteerd. Handvaten van speelgoed worden voor opening en na sluiting gedesinfecteerd.
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•
•
•

Verschonen – tijdens het verschonen worden wegwerphandschoenen gebruikt. De verschoningstafel
wordt doorlopend gedesinfecteerd.
Gezichten schoonmaken – de kinderen krijgen van de juffen een eigen hygiëne doekje voor handen
en mond. Snoetenpoetsers hoeven niet meer mee van huis worden genomen
Zonnebrand – op zonnige dagen zorgen ouders er zelf voor dat hun peuter thuis al is ingesmeerd.

7. Wegbrengen & Ophalen
‘s Ochtends vangen de juffen de kinderen op bij het toegangshek van het schoolplein. Zij lopen samen
met de kinderen naar binnen. De ouders/ verzorgers halen de kinderen binnen op. Daarbij moeten
onderstaande regels worden opgevolgd (dit geldt ook voor oppassen, opa’s & oma’s en andere
verzorgenden).
Wegbrengen ziet er als volgt uit:
• De juffen vangen de kinderen op bij het hek. De juffen lopen in groepjes met de kinderen naar
binnen.
• De juffen staan tussen 8.15 uur en 8.45 uur bij het toegangshek. Mocht in de tussentijd geen juf bij
het toegangshek staan, verzoeken wij u te wachten buiten het hek.
• Na 9.00 uur kunt u bellen naar de Mallemolen op 035-621 87 91. Eén van de juffen komt uw kind dan
ophalen.
• U kunt bij het hek afscheid nemen. Mocht uw kind verdrietig zijn, kunt uw kind overdragen aan de
juffen.
Ophalen ziet er als volgt uit:
• De kinderen worden tussen 11:30 uur en 12:30 uur binnen opgehaald. Hierbij geldt dat 1 ouder of
verzorger het kind komt ophalen. Het verzoek is om een mondkapje te dragen en de handen te
desinfecteren bij binnenkomst.
• Er is ruimte voor overdracht met de juffen als daar behoefte aan is. Mocht een uitgebreide
overdracht nodig zijn van het kind dan kan dat via telefoon of email.
• Bijpraten met andere ouders is verleidelijk en altijd erg gezellig, maar dit is binnen niet toegestaan.
Dit graag buiten het schoolplein doen zodat we zorgen voor goede doorloop binnen.

8. Bijzonderheden
•
•

•

Verjaardagen – om het maximum aantal volwassenen niet te overschrijden, moet een verjaardag
viering vooraf gepland worden. Bij de verjaardag mag 1 volwassene aanwezig zijn.
Traktaties – voor deze fase is besloten dat geen eigen baksels uitgedeeld kunnen worden. Voorlopig
mag er alleen iets uit een verpakking worden uitgedeeld. Dit kan eetbaar zijn (rozijntjes of koekje)
maar het mag natuurlijk ook iets om te spelen zijn.
Wennen – bij het wennen kan, zoals al gebruikelijk was, 1 ouder/verzorger aanwezig zijn. De
wendagen zijn vooraf gepland, daarvan kan niet worden afgeweken.
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Bijlage 1
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