
Protocol maatregelen van de Kei omtrent het coronavirus 

 

Hieronder staan de maatregelen beschreven die voor ons een handreiking bieden bij het werken in 

tijden van COVID-19. Deze maatregelen vormen een vertaling van de richtlijnen van het RIVM en zo 

nodig aangepast naar specifieke situaties bij de Kei.  

1. Afstand houden: 

- Tussen personeelsleden onderling en tijdens overdrachten met ouders, moet altijd 1,5 

meter afstand bewaard worden.  

- Tussen personeelsleden en kinderen en kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard te worden.  

 

2. Hygiëne voorschriften: 

- Iedereen wast zijn handen voor binnenkomst bij de poort. Volwassenen wassen hun 

handen met de desinfectiegel en kinderen wassen hun handen met een lotiondoekje.  

- Laat kinderen nooit hun handen wassen met een desinfectiemiddel 

Als ouders hun handen niet desinfecteren dienen ze buiten de poort te blijven wachten. 

Komen ze toch door de poort dan zullen zij worden aangesproken door de leidster om hun 

handen te desinfecteren voordat ze binnen de poort komen. Weigeren ze zich aan deze 

maatregelen te houden, dan zal Rowan of Anita met deze ouder in gesprek gaan.  

- Iedereen wast zijn handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende 

tenminste 20 seconden.  

- Gebruik papieren handdoekjes. 

- Hoesten/niezen in de elleboog. 

- Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en 

de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).  

 

3. Gebruik mondneuskapjes: 

- Ouders en pedagogisch medewerkers dragen tijdens de overdrachten een     

mondneuskapje. 

- Ook als ouders buiten het hek blijven tijdens de overdracht is het gebruik van een 

mondneuskapje verplicht. 

- Wanneer nieuwe kinderen komen wennen mag één ouder die het kind komt brengen en 

halen binnenkomen. Van deze ouder wordt verwacht een mondneuskapje te dragen, tevens 

zal de pedagogisch medewerker die de overdracht voert een mondneuskapje dragen. 

- Pedagogisch medewerkers wordt afgeraden om een mondneuskapje te dragen gedurende 

de dag bij de kinderen. Echter is de pedagogisch medewerker hier vrij in om dit wel te doen.  

- Rondleidingen met nieuwe ouders vinden in het weekend plaats. In het gebouw zal door 

ouders en door Anita of Rowan een mondneuskapje gedragen worden. Wanneer we zitten 

mag het mondkapje af, mits er 1.5 meter afstand is.  

 

4. Maatregelen voor kinderen: 

De beslisboom wordt aangehouden om te beslissen of een kind wel of niet bij de Kei mag 

spelen.  

Op dit moment mogen:  

- Kinderen mogen wel naar de Kei met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, 

niezen en/of keelpijn of bekende hooikoortsklachten).  

- Tevens mogen kinderen die chronische verkoudheidsklachten hebben, zoals hooikoorts of 



astma naar de Kei komen, mits de ‘bekende’ klachten niet veranderen en er vooraf overleg is 

geweest met Anita of Rowan.  

 

Kinderen mogen niet naar de Kei als: 

-  het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19, zoals: koorts (38°C en hoger), 

benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak.  

Als zij 24 uur klachtenvrij zijn en naast verkoudheidsklachten geen klachten meer hebben, dan 

mogen ze weer naar de Kei komen.  

- zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.  

Kinderen moeten voor minstens 10 dagen in quarantaine (wanneer strikte zelfisolatie 

mogelijk is, dan is de quarantaine periode 5 dagen), mits na deze periode iedereen 

klachtenvrij is en/of negatief is getest mogen de kinderen weer naar de Kei komen.  

- er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts 

(38°C en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.  

Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor COVID-19, of als 

iedereen 24 uur klachtenvrij is, mogen de kinderen weer naar de Kei komen.  

 

5. Testbeleid kinderen: 

Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij 

COVID-19 te laten testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend 

is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

- De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (=loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts 

en/of benauwdheid, of anderszins ernstig ziek is, 

- Het kind corona-gerelateerde klachten heeft na contact met iemand met corona, 

- Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 

- Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

 

6. Het contact tussen groepen kinderen: 

Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang, ontstaat er risico 

op besmetting van de contacten van deze persoon. Het gevolg is dan dat de hele groep in 

quarantaine moet. Daarom is het van groot belang om het aantal contacten per kind en 

medewerker zoveel mogelijk te beperken.  

 

Dit doen we op de Kei door: 

- Kinderen die vervroegde opvang hebben starten op de Bloemengroep. Daar staan 3 tafels 

klaar op gepaste afstand waaraan de kinderen gaan ontbijten, 1 voor elke groep. 

- De groepen worden niet samengevoegd op het einde van de dag. 

- Voor ruilaanvragen en extra dagen geldt dat dit alleen mogelijk is, wanneer kinderen op hun 

eigen stamgroep kunnen spelen.  

- Medewerkers werken zoveel mogelijk via het basisrooster. Mocht er een zieke medewerker 

zijn, wordt er in eerste instantie gekeken of er een medewerker van de betreffende groep de 

dienst over kan nemen. 

- Kinderen spelen alleen met hun eigen groep buiten, hiervoor is een schema gemaakt. 

 



7. Maatregelen voor ouders: 

Tijdens de haal- en brengmomenten houden we onderstaande richtlijnen aan om de 

verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen: 

- Ouders doen eerst de gezondheidscheck (zie de laatste pagina). Indien 1 of meer vragen 

met ja beantwoord wordt, kom dan niet naar de Kei. 

- Ouders dragen op het hele terrein van de Kei een mondneuskapje, dus ook op de 

parkeerplaats. 

- Ouders blijven bij de overdrachten buiten. Er is hier genoeg ruimte om minstens 1.5 meter 

afstand van elkaar te houden. Bij elke groep is er een afdak waar ouders ontvangen worden 

door een pedagogisch medewerker van de groep.  

- De ouders die hun kind(eren) komen brengen naar de bloemen- en vlindergroep kunnen 

wanneer pedagogisch medewerkers hen nog niet hebben gezien op de bel duwen. Bij de 

rupsengroep zullen pedagogisch medewerkers ouders eerder opmerken, tevens is er voor 

ouders de mogelijkheid om op het raam te kloppen als zij niet worden gezien.  

Wij verzoeken ouders om onder het afdak (bij de verlichting) op afstand van elkaar te 

wachten, zodat pedagogisch medewerkers van binnen kunnen zien welke ouders er buiten 

staan te wachten.  

- De 1,5 meter afstand wordt door ouders en pedagogisch medewerkers in acht genomen. De 

kleinste kinderen worden zoveel mogelijk in de maxi-cosi laten zitten, tijdens een overdracht. 

Wel staat naast deze richtlijn de emotionele veiligheid bij ons voorop. Wanneer een kind bijv. 

moeite heeft met afscheid nemen, kan een kind van pedagogisch medewerker op ouder 

worden overgepakt. 

 

- De overdrachten bij breng- en haalmomenten zijn kort. Wanneer een langere overdracht 

wenselijk is, kan deze telefonisch plaatsvinden.  

- Kinderen worden gebracht en opgehaald door één volwassene.  

 

Ouders mogen niet naar de Kei komen als: 

- als er sprake is van Corona gerelateerde klachten en/of wacht op de testuitslag.  

- als hij/zij terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege 

het coronavirus, na 10 dagen quarantaine en klachtenvrij mogen zij weer hun kinderen 

komen brengen en ophalen op de Kei.  

 

 

8. Maatregelen voor medewerkers: 

-Een medewerker doet de gezondheidscheck voordat zij komt werken (zie de laatste pagina). 

Indien 1 of meer vragen met ja beantwoord wordt, kom dan niet naar de Kei. 

- Een medewerker met corona-gerelateerde klachten laat zich eerst testen, voordat zij naar 

de Kei komt (bij corona-gerelateerde klachten denk dan aan: hoesten, neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, verhoging van 38°C of hoger en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak).  

- Negatieve uitslag: wanneer de uitslag negatief is kan de medewerker weer aan het werk 

met in achtneming van de algemene hygiëne maatregelen.  

- Positieve uitslag: bij een positieve uitslag, moet de medewerker ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken, als daarna de klachten ook ten minste 24 uur weg zijn, mag de 

medewerker weer naar de Kei komen (er kan een afwijkend advies zijn van de GGD, deze 

wordt altijd opgevolgd).  

- Niet testen: wanneer een medewerker besluit om zich niet te laten testen, mag zij weer aan 



het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.  

 

- Medewerkers blijven thuis als iemand in het huishouden naast milde coronaklachten ook 

koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als de testuitslag negatief is of als 

iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag het personeelslid weer naar het 

werk komen. 

- Medewerkers blijven thuis als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde 

COVID-19 infectie.  

Medewerkers moeten voor minstens 10 dagen in quarantaine (wanneer strikte zelfisolatie 

mogelijk is, dan is de quarantaine periode 5 dagen), mits na deze periode iedereen 

klachtenvrij is en/of negatief is getest mogen medewerkers weer naar de Kei komen. 

- Medewerkers blijven thuis als uit een bron- en contactonderzoek of de Corona Melder app 

is gebleken dat een personeelslid in contact is geweest met een besmette persoon.  

Er wordt geadviseerd om zich na de 5de dag na het laatste risicovolle contact met de 

besmette persoon zich te laten testen. Is de uitslag negatief dan zal de quarantaine periode 

van 10 dagen niet afgemaakt te hoeven worden. Het advies van de GGD wordt opgevolgd.  

 

Risicogroepen: 

Personeelsleden die in een risicogroep vallen of gezinsleden die in een risicogroep vallen, 

kunnen niet worden verplicht om te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts kan 

besloten worden om andere werkzaamheden te doen: 

- vanuit huis of  

- om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 

meter afstand tot volwassenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gezondheidscheck voor volwassenen 

 


