Corona virus

Locatie specifieke beschrijving en
verantwoording
Beschrijf:

Maatregel en verantwoording
Beschrijf:

Bekijk de tekst in het Stichtingbrede Veiligheiden gezondheid beleid als het gaat om de
hygiëne maatregelen (bladzijde 23 t/m 30)

Besproken
en
vastgesteld
in
teamoverleg
d.d.

In dit beleid staan de gebruikelijke hygiëne
maatregelen aangevuld met maatregelen
tijdens een epidemie/pandemie.
Vul het locatie specifieke deel aan met de
volgende items.
Deurbeleid:
- afstand bewaren tot ouders
- looproutes
- overdracht kind
- overdracht gegevens
- enz.

De kinderen worden buiten de deur ‘afgegeven’ aan
een leidster die binnen de deur op het kind wacht.
Overdracht wordt digitaal gedaan. Via app,
telefonisch en of email.
Aan het eind van de dag mag 1 per keer ouder naar
binnen om hun kindje op te halen. Het dragen van
een mondkapje is dan verplicht voor de ouder, een
ouder die een kindje op komt halen blijft maximaal
10 minuten binnen. Dit wordt begeleid door de
groepsleiding. De volgende ouder wordt pas binnen
gelaten als de vorige ouder de groep verlaten heeft.
Volwassenen houden 1,5 meter van elkaar.
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Evaluatie
risico’s en
maatregele
n in
teamoverle
g
(en eventuele
aanpassingen
van de
afspraken en
maatregelen)
d.d.

Afstand houden tot medewerkers

Het organiseren van een intake gesprek

Afstand houden tot kinderen (BSO)
- inrichting
- bewustwording
Beperking contact met verschillende groepen

Ouders op de hoogte houden van nieuw of
geldend beleid:

Ouders geven de kinderen bij de deur af. De pmer
wacht binnen in de deuropening. De ouders blijven op
afstand.
Tijdens het ophaalmoment mogen ouders om de beurt
(1 per keer) binnen, het dragen van een mondkapje is
hierbij verplicht en volwassenen houden 1,5 meter
afstand van elkaar.
Intakegesprekken doen we via Hangouts of per
augustus weer fysiek. We houden het gesprek kort en
in een geschikte ruimte waar voldoende afstand van
elkaar gehouden kan worden. (niet op de groep)
De BSO kinderen eten aan een andere tafel dan de
kinderopvang kinderen, zij ruimen hun zelf de door
hun gebruikte spullen op.
We zitten in 1 groep met de BSO kinderen het is niet
te voorkomen dat ze contact met elkaar hebben. We
bieden zoveel mogelijk activiteiten apart aan aan de
BSO kinderen om zo meer ruimte te creëren tussen
de BSO kinderen en de kinderopvang kinderen.
De ouders worden via de Parro app op de hoogte
gehouden van de maatregelen die wij hanteren.
We zijn ons bewust van het feit dat in Corona Tijd,
ouders geen toegang hebben tot de locatie en dus
geen inzage in de fysieke ouderleesmap, onze
ouderleesmap is ook in te zien op de website van de
Jutter (www.dejutter.nl) wijzigingen in documenten en
notulen van de oudercommissie op een andere wijze
kenbaar moeten maken. We communiceren via de
mail (nieuwsbrief, notulen oudercommissie en
beleidswijzigingen) maar ook via klasbord, telefonisch
en/of appen met ouders/verzorgers.
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Beleidsdocumenten staan ook actueel op de website
van de SKF onder “links en downloads”. Op deze
wijze is en blijft een ieder op de hoogte van alle
wijzigingen. Bij vragen kunnen ouders/verzorgers altijd
contact met ons opnemen.
Stagiaires en vrijwilligers, die bij ons op de locatie zijn,
hebben rechtstreeks inzage in documenten als het
pedagogisch werkplan- en V&G beleid via de
ouderleesmap.
Gebruik handdoeken, snoetenpoetsers en
papier

De medewerkers en de kinderen gebruiken papieren
doekjes, om handen af te drogen, neuzen schoon te
maken enz.

Organisatie schoonmaak tijdens corona tijd

De housekeeping maakt normaliter al hygiënisch
schoon in de kinderopvang, Nu wordt nog meer gelet
op het gebruik van ontsmettende producten en
plaatsen die aangeraakt worden door kinderhanden
en handen van pm’ers.
Wij zelf maken ook regelmatig de handgrepen, de
tafel, de bankjes, de verschoonruimte en het
speelgoed extra vaak en extra goed schoon.

Traktaties: hierover staat iets in het algemene
beleid.

Traktaties mogen, maar alleen als alles apart in
zakjes verpakt is. Er mag in het huishouden, waar de
traktaties vandaan komen, niemand klachten hebben
(ook geen lichte klachten!)
De traktaties worden door pm’ers uitgedeeld.
De kinderen krijgen allemaal hun eigen
bordje/kommetje om van te eten. De pm’ers eten
apart van de kinderen in hun pauze.

Andere zaken die voor de locatie belangrijk zijn
tijdens de corona crisis.
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