Overkoepelend Coronaprotocol
Nieuwe werkwijze Corona
Versie 1: februari 2021
Om het bron- en contactonderzoek beter in kaart te brengen krijgen wij het advies van de GGD om te
gaan werken met clusters. Wat houden deze clusters in? Een cluster is een groepje kinderen die de
leidster op een dag onder haar hoede neemt. Zij verzorgt dit groepje kinderen. Denk hierbij aan
flesjes geven, eten geven, luiers verschonen, uit bed halen en dergelijke. Deze leidster zal gedurende
de dag de verzorging op zich nemen binnen de 1,5 meter. De intensieve verzorging wordt dus zoveel
mogelijk uitgevoerd door één vaste leidster. Voor de POV geldt; het verschonen, toilet bezoek,
knutselactiviteiten etc.
Natuurlijk blijven we de pedagogische kwaliteit bieden. Pedagogisch belang gaat altijd voor. We
wijzen geen kinderen af als ze een knuffel komen halen of een boekje willen lezen.
Kinderen mogen zich namelijk nooit afgewezen voelen. Als er bijvoorbeeld een kind valt en dit kindje
‘is niet van jou’ dan ga je natuurlijk naar het kind toe als de vaste leidster net even niet in de buurt is.
Of als er een kindje wakker wordt en uit bed gehaald wil worden en het kindje ‘is niet van jou’ laten
we het kind natuurlijk niet huilen. Je mag dan het kind uit bed halen maar zorg ervoor dat het
aankleden bijvoorbeeld gebeurt door de vaste leidster.
Het uiteindelijke doel is om bewust bezig te zijn met wat je doet. Waar kun je zeker van zijn en wat is
een geaccepteerd risico? Zodat mocht er iemand besmet zijn, je een duidelijk beeld hebt van hoe je
een bepaalde dag gewerkt hebt. Mocht er een besmetting hebben plaatsgevonden binnen Dribbel
dan hoeven mogelijk alleen de kinderen waarmee de leidster een groep vormde en de
desbetreffende leidster in quarantaine.
Voorheen mochten kinderen die in contact waren geweest met iemand met Corona gewoon naar de
opvang en naar school. Dit is nu aangepast. Kinderen die in contact zijn geweest met een positief
getest persoon moeten 10 dagen in quarantaine óf het kind moet op de 5e dag een PCR test
ondergaan. Is de PCR test negatief dan mag hij/zij weer naar de opvang/school.
Binnen Dribbel wordt de 1,5 meter al goed nageleefd. Deze regel blijft nog steeds van kracht. Blijf je
hier ook bewust van.
Hoe gaan we dit in de praktijk uitvoeren?
 Voordat de week begint, bedenken de leidsters onderling wie welke kinderen onder haar
hoede neemt. Noteer dit bij de overdracht op de Ipad zodat we dit kunnen herleiden mocht
dit nodig zijn;
 We zijn bewust(er) bezig met ons handelen naar de kinderen toe;
 We troosten, we knuffelen, we zijn er voor de kinderen, maar vermijd het kussen;
 Maak een duidelijke overdracht aan het einde van de dag (POV van de ochtend.) In de
overdracht komt te staan wat je die dag globaal gedaan hebt zodat we de zaken kunnen
herleiden mocht er een besmetting plaatsvinden;
Kinderopvang Dribbel B.V. | Zevenhuizerstraat 114a | 3828 BG Hoogland | T: 033 – 465 8963
E: info@dribbel.info | KvK: 7848 0086 | IBAN: NL88 RABO 0151 5825 05 | www.dribbel.info






De achterwachtregeling gaat vanaf 8 februari weer van start. Hier zullen we de leidsters van de
BSO bij betrekken aangezien de BSO alleen noodopvang verzorgt;
Zolang dit virus rondwaart zullen wij terughoudend omgaan met extra dagen en ruilingen;
Bij calamiteiten door het uitvallen van personeel zal er niet worden samengevoegd. Wel kan
een andere collega invallen met inachtneming van de groepsafspraken qua cluster en afstand;
Geaccepteerde risico’s worden genoteerd.

Overige:
KOV Dribbel volgt ten alle tijden het protocol kinderopvang en de Beslisboom. Dit zal regelmatig
aangepast worden.
Op het werk:
 Houd ten allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar;
 Hoest en nies in je ellenboog, was hierna je handen volgens het handen wasprotocol (zie
Ipad);
 Was je handen volgens handen was protocol;
 Schud geen handen;
 Houd je aan je eigen groepsprotocol;
 Bij milde klachten, laat je testen en blijf thuis tot je de test uitslag binnen hebt;
 Draag mondkapjes bij overdracht en tijdens pauze momenten, spreid indien nodig de pauzes;
 Ventileer op vaste tijden, bij voorkeur als de kinderen van de groep zijn;
 Ouders komen het KDV niet binnen tenzij het niet anders kan;
 Ouder komt alleen;
 Ouder desinfecteert handen bij binnenkomst, (pompjes zijn aanwezig voor iedereen
zichtbaar).
Wanneer dient iemand thuis te blijven?
 Als je partner (en/of andere volwassen huisgenoten) koorts en/of benauwdheidsklachten
heeft, blijven jij en je huisgenoten thuis. Advies is te laten testen. Als de uitslag negatief is
mag iedereen weer naar buiten, is het positief wacht je op instructies GGD en informeer ons
direct;
 Als je kind (kinderopvang, basisschool en voortgezet onderwijs leeftijd) coronaverschijnselen
heeft (koorts en/of benauwdheidsklachten en hoesten) dan blijft iedereen thuis. Na 24 uur
klachten vrij mag het gezin weer naar buiten. Ook bestaat uiteraard de mogelijkheid om
kinderen te laten testen (vraag advies GGD.) Let op, jonge kinderen hebben vaak verhoging
en koorts die niet corona gerelateerd zijn (bijvoorbeeld hand-voet-mondziekte,
waterpokken, het krijgen van tanden/kiezen). Als dit aan de orde is dan is het niet nodig om
als gezin thuis te blijven tenzij de maatregelen anders worden, het kind kan echter niet naar
de opvang of school, zie Beslisboom;
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Voor ons geldt, heb je milde klachten en/of verhoging/ koorts (38 graden) en/of benauwd,
blijf thuis en laat je testen. Ook je gezin/huisgenoten dient bij koorts of benauwdheid thuis te
blijven totdat de test uitslag binnen is.

Test op tijd in vrije tijd
Voel je je op je vrije dag of in het weekend niet lekker en twijfel je, wacht dan niet tot je eerst
volgende werkdag maar bekijk de mogelijkheden om je zo snel mogelijk te laten testen. Online kun je
ook een afspraak maken. Mogelijk lukt dit niet in je woonplaats maar wel in de regio. Bij twijfel mag
je altijd de directie of preventie medewerker bellen. Wellicht is een sneltest een optie. Sneltesten
worden altijd door de werkgever vergoed.
Voorrang pm-ers GGD teststraat
Medewerkers in de kinderopvang kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij
de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het
prioriteitsnummer van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via:
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2021/2/5/medewerkers-kinderopvangvoorrang-bij-testen-op-corona
Wat te doen bij een uitbraak:
Als een leidster positief is getest zal de directie (Monique of Liesbeth) de GGD informeren en
overleggen. Bron en contact onderzoek wordt gestart. Ouders worden zo snel mogelijk
geïnformeerd. De adviezen van de GGD zijn leidend. Dribbel heeft een stappenplan klaarliggen vanuit
de branchevereniging.
Wat te doen als een kind positief is getest op Corona?
De directie zal direct contact opnemen met de GGD en na overleg het advies volgen. Ook hier is
transparantie van belang. Ouders dienen zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht.
Dribbel verwijst naar het stappenplan en brieven ter communicatie “wat te doen bij een positieve
corona test op locatie”.
Op Dribbel is er een preventie medewerker aanwezig (Evelien) deze draagt zorg voor RIE Arbo. Alle
maatregelen omtrent Arbo en Corona zijn mede door jullie in kaart gebracht.
Verder verwijs ik naar jullie eigen gezondheid en veiligheidsbeleid/protocol per locatie, het
ziektebeleid, RIE protocollen en naar jullie eigen corona- groepsprotocollen per locatie.
Deze protocollen zijn levende documenten, deze worden waar nodig aangepast en aangescherpt.
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