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Protocol COVID-19 

Dit protocol is geschreven door Stichting kinderdagverblijf Brabant en dient als leidraad tijdens de 

periode waarin de gezondheid van de kinderen en medewerkers extra gewaarborgd moet worden. 

Door de maatregelen van het RIVM nauwlettend op te volgen is het risico op besmetting kleiner. 

Kinderen mogen naar de kinderopvang komen als zij: 

• Neusverkouden zijn mits zij geen andere klachten hebben die passend zijn bij COVID-19, 

dit kan worden afgewogen met de beslisboom. 

 

• Geen koorts hebben boven de 38 graden Celsius. 

 

Kinderen mogen niet naar de kinderopvang komen als er gezinsleden klachten hebben zoals; 

• Koorts boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten. Dan blijft het kind ook 

thuis. 

• Als er 24 uur geen klachten zijn in het hele gezin, mogen kinderen weer naar de 

kinderopvang. 

• Als er iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en deze test is 

positief, dan moeten kinderen wachten tot dat die persoon 24 uur klachtenvrij is en daarna 

14 dagen extra thuisblijven. 

• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van de 

ouder(s)/verzorger(s). 

Pedagogisch medewerkers moeten thuisblijven op het moment dat zij: 

• Benauwdheidsklachten hebben en/of koorts hebben boven de 38 graden Celsius, de 

medewerkers worden getest op COVID-19. 

• Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief getest zijn, mogen zij weer aan het werk. 

• Als een medewerker of een gezinslid in de risicogroep valt (lijst RIVM) en niet kan werken, 

gaat de werknemer hiervoor in overleg met de bedrijfsarts. 

 

De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten door goed te observeren en bij 

twijfel de temperatuur op te nemen. Bij twijfel wordt er contact opgenomen en ouders vriendelijk 

verzocht om het kind op te halen. 

Als een kind klachten heeft gehad mag hij/zij na 24 uur klachtenvrij te zijn geweest, weer naar de 

kinderopvang. 

Afstand houden 1,5 meter 

Pedagogisch medewerkers bewaken de afstand van 1,5 meter tussen elke medewerker. Het kind-

leidster ratio zal op de juiste manier worden ingezet zodat de emotionele veiligheid van de 

kinderen gewaarborgd kan blijven. Zeker in de eerste periode waarin kinderen weer moeten 

wennen aan de overgang van thuis naar de kinderopvang is er een ruime bezetting van 

medewerkers. Dit wordt nauwkeurig afgewogen. 

Pedagogisch medewerkers hoeven de 1,5 meter afstand niet in acht te nemen naar de kinderen 

toe. Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn hiervan uitgesloten omdat dit gewoonweg niet mogelijk is binnen 

deze leeftijd. Wel is het uiteraard erg belangrijk dat zowel de kinderen als de pedagogisch 

medewerkers thuisblijven bij klachten en dat de hygiëne maatregelen in acht worden genomen. 
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Brengen en halen                                                                                                                               

Kinderen dienen gebracht te worden door maximaal één volwassene, oudere broertjes en zusjes 

mogen wel weer mee komen. Tijdens het brengen en halen van de kinderen dient de deur tussen 

de hal en groep dicht te blijven. Dit ter voorkoming van contact tussen kinderen en andere ouders.                                                                                                                                                                                             

Er kan maar 1 overdracht per ingang gedaan worden door de pedagogisch medewerkers, wat 

inhoudt dat ouders weleens buiten moeten wachten met een gepaste afstand van 1,5 meter. Deze 

afstand is gemarkeerd met witte lijnen. Zolang de 1,5 meter maatschappij blijft bestaan zullen wij 

deze regels moeten handhaven om de kinderopvang open te houden. De GGD gaat hier streng op 

controleren.  

Dit heeft uiteraard vergaande consequenties voor de overdrachten die de organisatie erg hoog in 

het vaandel heeft staan. Helaas is dit op dit moment de enige manier om een veilige omgeving te 

bieden voor de kinderen en onze medewerkers.                                                                                                                        

Uiteraard zal er alles aan gedaan worden om de emotionele veiligheid te kunnen waarborgen voor 

de kinderen en het (opnieuw) wennen zo goed mogelijk te laten verlopen. Er kan ten alle tijden 

contact opgenomen worden met de groep als dit als prettig wordt ervaren. Ook kan er contact 

worden gelegd via het ouderportaal. 

Overdracht tijdens het brengen van de kinderen                                                                          

Kinderen tot 18 maanden 

1. Ouders dienen voordat zij naar de nooddeur van de babyruimte lopen, hun handen te 

ontsmetten met de handgel die voor de buitendeur (reguliere ingang) op de kruk staat. 

2. Vervolgens wachten ouders in het wit gemarkeerde vak bij de nooddeur zodat de 1,5 meter 

gewaarborgd kan worden. 

3. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in de deurpost en blijft op 1,5 meter 

afstand van de ouder. 

4. Er zal een korte overdracht plaatsvinden.  

5. Kinderen die nog niet kunnen lopen graag in de Maxi-cosi laten zitten en in de deuropening 

neerzetten tijdens de overdracht.  

6. De persoonlijke spullen van het kind, worden door de ouder in de persoonlijke luizenzak 

gedaan, deze legt de pedagogisch medewerker klaar in de deuropening. 

7. De pedagogisch medewerker ontsmet de Maxi-cosi en zal het kind naar de groep brengen. 

8. Vervolgens wordt de Maxi-cosi opgeruimd, kinderwagens kunnen helaas op dit moment 

niet achtergelaten worden op de locatie. 

9. Broertjes en zusjes komen ook bij deze ingang naar binnen en hierbij gelden dezelfde 

stappen. 

10. Als de ouder afscheid heeft genomen, zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat de 

kinderen sloffen aankrijgen. 

11. Kinderen en pedagogisch medewerkers wassen hun handen op de groep. 

Overdracht tijdens het halen van de kinderen                                                                              

Kinderen tot 18 maanden 

1. Om de overdrachten zo goed mogelijk te laten verlopen en de wachttijd te verminderen, 

vragen we ouders 15 minuten voor aankomst te bellen naar de groep. 

2. De pedagogisch medewerkers zijn op deze manier in de gelegenheid om de kinderen hun 

jas en schoenen aan te doen en om hun persoonlijke spullen bij elkaar te pakken. 

3. Ouders dienen voordat zij naar de nooddeur van de babygroep lopen, hun handen te 

ontsmetten met de handgel die voor de buitendeur op de kruk staat. 

4. Vervolgens wachten ouders in het wit gemarkeerde vak bij de nooddeur zodat de 1,5 meter 

gewaarborgd kan worden. 

5. De pedagogisch medewerker zet het kind in de Maxi-cosi voor de deurpost en blijft op 1,5 

meter afstand van de ouder. 

6. Er zal een korte overdracht plaatsvinden. 

7. Oudere broertjes en zusjes worden tegelijk in deze ruimte opgehaald en volgen dezelfde 

stappen die hierboven staan beschreven. 

8. In het ouderportaal zullen de dagschema’s genoteerd worden en er kan ook telefonisch 

contact opgenomen worden als dit als prettig wordt ervaren. 

9. Na de overdracht ontsmetten de pedagogisch medewerkers de ruimte en klinken en 

wassen zij hun handen alvorens zij een volgende overdracht doen. 



3 
 

Overdracht tijdens het brengen van de kinderen                                                                           

Kinderen vanaf 18 maanden 

1. Ouders dienen voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met de 

handgel die voor de buitendeur op de kruk staat. 

2. Vervolgens wachten ouders op de rode mat in het halletje, dit om 1,5 meter afstand te 

kunnen waarborgen. 

3. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in de deurpost en blijft op 1,5 meter 

afstand van de ouder. 

4. De persoonlijke spullen van het kind, worden door de ouder in de mand gelegd die 

klaarstaat in het halletje. 

5. Als de ouder afscheid heeft genomen, neemt de pedagogisch medewerker de mand mee en 

zet een nieuwe ontsmette mand neer. 

6. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen sloffen aankrijgen en ruimt de 

persoonlijke spullen van het kind op. 

7. Het kind mag naar de groep en wast samen met de pedagogisch medewerker de handen. 

Overdracht tijdens het halen van de kinderen                                                                               

Kinderen vanaf 18 maanden 

1. Om de overdrachten zo goed mogelijk te laten verlopen en de wachttijd te verminderen, 

vragen we ouders 15 minuten voor aankomst te bellen naar de groep. 

2. De pedagogisch medewerkers zijn op deze manier in de gelegenheid om de kinderen hun 

jas en schoenen aan te doen en om hun persoonlijke spullen bij elkaar te pakken. 

3. Ouders dienen voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met de 

handgel die voor de buitendeur op de kruk staat. 

4. Vervolgens wachten ouders op de rode mat in het halletje, dit om 1,5 meter afstand te 

kunnen waarborgen. 

5. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in de deurpost en blijft op 1,5 meter 

afstand van de ouder. 

6. De persoonlijke spullen van het kind, zijn door de pedagogisch medewerker in de mand 

gelegd die klaarstaat in het halletje. 

7. Er zal een korte overdracht plaatsvinden. 

8. In het ouderportaal zal een dagverhaal geschreven worden om de ouders een zo goed 

mogelijk beeld te geven van de dag en er kan telefonisch contact worden opgenomen als 

dit als prettig wordt ervaren. 

9. Na de overdracht ontsmetten de pedagogisch medewerkers de ruimte en klinken en 

wassen zij hun handen alvorens zij een volgende overdracht doen. 

 

Algemene hygiëne  

In het beleid veiligheid en gezondheid staat nauwkeurig beschreven hoe de organisatie omgaat met 

de algemene hygiëne. Naast deze standaard werkwijze, zijn de richtlijnen aangescherpt met: 

• Gebruik van handschoenen tijdens maaltijden. 

• Gebruik van handschoenen tijdens verschonen en toiletronde van de kinderen. 

• Gebruik van ontsmettingsdoekjes voor de plekken die veel aangeraakt worden. 

• Gebruik van handgel om te ontsmetten. 

• Handen worden frequent minimaal 20 seconde gewassen met water en zeep. 

• Er worden geen handen geschud. 

 

 

 

 

 


