28 april 2020
Beste gastouder,

Eerder lieten we jullie weten dat kinderen van 0 tot 12 jaar vanaf 11 mei weer naar de gastouder
mogen. Daarnaast blijft ook de mogelijkheid tot noodopvang bestaan.
Bij de gastouder (en overal in de kinderopvang) is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het
werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Om te zorgen dat gastouders, ouders en kinderen toch zoveel
mogelijk de risico’s kunnen beperken ten tijde van de opvang is er door de Brancheorganisaties een
protocol opgesteld. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom
veiligheid en hygiëne. Wij hebben dit aangepast voor de gastouderopvang en in de bijlage
toegevoegd.
We willen jullie vragen om de concrete maatregelen en acties die voor jouw eigen situatie gelden te
bespreken met ouders en ook via mail of app te communiceren. Het is belangrijk dat de nieuwe
regels helder en voorspelbaar zijn.
Wanneer je vanaf 11 mei weer gaat opstarten kan dat voor zowel jezelf als de kinderen en hun
ouders even onwennig zijn. Je kunt de kinderen helpen door extra tijd in te plannen zodat ze weer
opnieuw kunnen wennen aan het ritme en het afscheid nemen. Bij de oudere kinderen kun je hen
laten vertellen of tekenen over de afgelopen periode. Bied vooral de structuur die je voor deze
periode ook bood. Dat biedt overzicht en rust voor de kinderen.
We beseffen ons dat de komende periode wellicht spannend kan zijn. We staan dan ook voor jullie
klaar bij vragen, zorgen of onduidelijkheden. Heb je twijfels of wil je gewoon even je ei kwijt, dan kun
je ons altijd bellen op 077 – 354 23 45.

Met hartelijke groet,

Anniek Houben-Wolbertus
Directeur gastouderbureau Bambini a Casa

Algemene richtlijnen protocol:























Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
Tussen gastouder en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden
Tussen gastouder/huisgenoten en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden
Bij meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) meldt de gastouder dit bij het
gastouderbureau, zodat het bureau dit kan melden bij de GGD.
Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten hebben
moeten ze naar huis (ook wanneer klachten gedurende de dag ontwikkelen)
Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis: neusverkoudheid, hoesten,
moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging tot 38 graden en koorts boven 38 graden Celsius
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep
gedurende ten minste 20 sec.
Geen handen schudden
Hoesten/niezen in de elleboog
Zo min mogelijk aan je gezicht zitten
Gastouders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan: zeep en papieren handdoekjes, extra vaak de
materialen schoonmaken waar kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak
aangeraakt worden (hotspots). In de situatie van Opvang Aan Huis dragen ouders hier zorg
voor in samenwerking en in overleg met de gastouder.
Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en
worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij
weer aan het werk.
Gastouders worden getest conform de zorgaanpak.
Bij gastouderopvang geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten
en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
Gastouders die zelf in een risicogroep vallen of gezinsleden hebben die in een risicogroep valt
(conform de RIVM-lijst https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen) kunnen niet
worden verplicht te werken.

In de praktijk

















Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden tussen volwassenen.
Laat kinderen door één volwassene halen of brengen, dus zonder extra volwassenen of
kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of
telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.
Beperk het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling zoveel
mogelijk door spreiding in haal- en brengmomenten
In etappes brengen van kinderen en/of maximum aantal ouders tegelijk naar binnen
Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten
Kinderen bij de deur laten ophalen
Let op dat ouders (buiten) niet bij elkaar clusteren
Structuur brengen in het handen wassen, op gezette tijden. Voor en na elk tafelmoment, na
het toiletbezoek en na het buitenspelen.
Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar gastouder kan
plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in
een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en
afstand te nemen zodat de gastouder het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid dient
bovenal te worden gewaarborgd.
Naar de gastouderopvang vanaf school (of van de gastouderopvang naar school bij vso) hou
je je bij de school aan de maatregelen die de school heeft getroffen.
Contact oppervlakken extra schoonmaken, zoals deurknoppen, kranen, lichtknoppen, toilet
en drukknoppen etc.
Na het eten de tafels en stoelen schoonmaken.
Voor en na het verschonen grondig de handen wassen.
Ventileer de opvangruimte dagelijks.

