Ziektebeleid

Medicijn gebruik in de BSO

Kinderen die ziek zijn kunnen de BSO niet
bezoeken. Kinderen die ziek zijn hebben extra
zorg nodig die wij helaas niet kunnen bieden.
Onze ervaring is dat uw kind thuis beter af is
op zo’n moment.
Het is altijd moeilijk in te schatten wanneer een
kind ziek is of niet. We hanteren de volgende
criteria:

Wij voeren een terughoudend beleid als het
gaat om het toedienen van medicatie.
Mocht dit toch nodig zijn dienen de ouders
gebruik te maken van de registratie formulieren
te verkrijgen bij de coördinator/ pedagogisch
medewerker op de groep. Medicatie die
eventueel toegediend wordt, moet in de
originele verpakking zitten met bijsluiter en
voorzien van naam.
Wij geven geen zetpillen aan kinderen.






Uw kind heeft koorts, is hangerig en
voelt zich duidelijk niet lekker
Bij hevige diarree, braken (buikgriep)
en besmettelijke infectieziekten
(mazelen, bof, rode hond, etc.) zijn
kinderen verplicht om thuis te blijven.
Wij volgen hierbij het protocol voor
infectieziekten van de G.G.D.
Bij “normale” kinderziekten zoals
bijvoorbeeld de waterpokken mag uw
kind weer komen als de blaasjes zijn
ingedroogd of volgen wij hetzelfde
protocol als school.

Overig
Dagen inhalen in verband met ziekte is helaas
niet mogelijk tenzij er sprake is van langdurig
ziek zijn (4 weken) of regelmatig ziek zijn,
uiteraard zoeken we dan gezamenlijk naar een
passende oplossing
Heeft uw vragen of twijfelt u of uw kind kan
komen? Schroom niet om even contact met
ons op te nemen. Samen bekijken we wat op
dat moment de beste oplossing is.

Ziek op de Buitenschoolse opvang
Het kan zijn dat uw kind wel koorts heeft maar
toch aan het spelen is. In overleg met u
bepalen we of het noodzakelijk is of u uw kind
komt ophalen. Bij 39 graden of hoger vragen
we u om uw kind te komen ophalen.
Wanneer wij ons ernstig zorgen maken over
het ziektebeeld van uw kind of als uw kind
“vervelend” valt, dan informeren we u direct. In
spoedgevallen gaat iemand van ons direct met
het kind naar een huisarts of EHBO-post.
Uiteraard brengen wij u zo snel mogelijk
hiervan op de hoogte.
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