Ziektebeleid



Voorheen was ons ziektebeleid soepeler dan
nu. Met het COVID-19 virus zijn wij
genoodzaakt om de richtlijnen van de overheid
en RIVM te volgen.
Mag mijn kind met ziekteverschijnselen
naar de opvang?
Nee. Het RIVM adviseert bij verkoudheid,
hoesten of koorts (38 graden) thuis te blijven.







Als er klachten zijn bij uw kind zoals
omschreven door het RIVM, namelijk niet fit bij
verkoudheidsklachten zoals hoesten, niezen óf
koorts dan moet hij/zij thuisblijven tot 24 uur
nadat de klachten zijn verdwenen
Als uw kind tijdens de opvang klachten krijgt
zullen we u bellen en vragen uw kind op te
komen te halen
Kinderen met neusverkoudheid maar wel fit
(onder fit verstaan we; kunnen meedraaien
met het dagprogramma) zijn welkom mits er in
het huishouden geen gezinsleden met COVID19 klachten zijn zoals koorts en benauwdheid
Als een gezinslid zich laat testen brengt u de
opvang op de hoogte
Wat betekent dat voor u als ouder?






Als u zelf klachten heeft die binnen de
omschrijving van het RIVM vallen dan moeten
we u verzoeken uw kind door iemand anders
te laten brengen en/of ophalen
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor andere
mensen die uw kind doorgaans komen
ophalen, zoals opa en/of oma
Voor de veiligheid verwachten we er bij het
brengen en halen 1,5 meter afstand wordt
gehouden

Overige:




Bij hevige diarree*, braken (buikgriep) en
besmettelijke infectieziekten (mazelen, bof,
rodehond, etc.) zijn kinderen verplicht om
thuis te blijven. Wij volgen hierbij het
protocol voor infectieziekten van de GGD
Bij “normale” kinderziekten zoals de b.v.
Waterpokken mag uw kind weer komen als
de blaasjes zijn ingedroogd



Zoals overal kan ook bij ons
kinderdagverblijf het virus “Krentenbaard”
voorkomen. Het is dan noodzakelijk dat u
de huisarts waarschuwt. Uw kind krijgt
dan (vaak) een antibioticazalf. De blaasjes
dienen behandeld te worden om verdere
verspreiding te voorkomen. Als de blaasjes
zijn ingedroogd is uw kind weer welkom.
Ditzelfde geldt voor de hand voet mond
ziekte
Als er een besmettelijke kinderziekte
heerst, dan waarschuwen wij u altijd. U
ontvangt van ons informatie via de digitale
nieuwsbrief.

Kinderen die bij Dribbel komen volgen het
vaccinatieprogramma van de overheid. Per 18
februari 2020 jl. is dit mogelijk omdat er per die
datum een nieuwe wet is aangenomen.
Het gaat uiteraard om alle inentingen maar
vooral is de zogenaamde BMR-vaccinatie: de
inenting tegen bof, mazelen (zeer besmettelijk
en gevaarlijk is wetenschappelijk bewezen) en
rodehond van belang. Kinderen jonger dan 14
maanden kunnen nog niet worden ingeënt en
zijn dus extra vatbaar. In Nederland gaan
kinderen al op zeer jonge leeftijd naar de
kinderopvang (vanaf drie maanden) en komen
dus al vroeg in aanraking met (veel) andere
kinderen die mogelijk niet gevaccineerd zijn.
Om deze reden is het besmettingsgevaar in de
kinderopvang groot. Dribbel heeft er dan ook
voor gekozen om kinderen die niet worden
ingeënt niet aan te nemen. Een uitzondering
wordt gemaakt als uw kind om medische
redenen nog niet ingeënt kan worden. Hiervan
ontvangen we graag een verklaring en is uw
kind wel welkom.
*Criteria: drie dunne luiers binnen een dagdeel.
Uw kind wordt ziek in het kinderdagverblijf
Het kan ook gebeuren dat uw kind bij ons ziek
wordt. Wij nemen contact met u op als:




Uw kind zichtbaar niet zichzelf is (huilerig,
hangerig.)
Uw kind aangeeft zich niet lekker te
voelen.
Uw kind 38,0 of meer graden koorts heeft.

Zijn deze zaken aan de orde vragen wij u om
uw kindje op te komen halen.
Wanneer wij ons ernstig zorgen maken over
het ziektebeeld van uw kind of als uw kind
“vervelend” valt, brengen wij u gelijk op de
hoogte zodat u e.v.t met uw kindje naar een
arts kunt. Bij calamiteiten waarbij we u niet
kunnen bereiken, zullen wij de spoedeisende
hulp voor advies vragen en/of eventueel 112
bellen.
Medicatie
Dribbel heeft een terughoudend beleid wat
betreft toedienen medicatie als in toedienen
paracetamol of antibiotica. Ten tijde van het
Covid-19 virus is de regel dat kinderen die
deze medicatie nodig hebben thuisblijven.
Dagen inhalen of compenseren in verband met
ziekte is helaas niet mogelijk tenzij er sprake is
van 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.
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