
Protocol “Corona” 

 

 

Afstand: 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.  
  

• Volwassenen spelen een grotere rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daarom moeten 
zij wel steeds 1,5 meter afstand tot elkaar houden.  

 

Fysiek contact: 

• Iedereen wast z’n handen conform de richtlijn met water en zeep gedurende 20 seconden. 

• Geen handen schudden. 

• Hoesten en niezen in je elle boog. 

• Niet aan je gezicht zitten. 

 

Hygiëne en ventilatie: 

• Er is voldoende zeep aanwezig, ook tissues en papieren handdoekjes. 

• De plekken en materialen die vaak aangeraakt worden (hotspots), maken de leidsters extra vaak 

schoon. 

• Ramen staan op een kier, indien mogelijk de schuifpui op een kier. De ventilatie roosters staan open. 

 

Haal en breng momenten / contact met ouders: 

• Op de voordeur van het kinderdagverblijf én van de bso/peuteropvang is een a4-papier te vinden met 

daarop de maatregelen die te maken hebben met de haal en breng momenten. 

• We willen iedereen vragen om zich aan de looproutes te houden. 

• Alle groepen mogen door de hoofdingang naar binnen. 

- Peutergroep Koetje Boe verlaat de groep via de nooduitgang aan de achterkant van het pand. 

 

- Dreumesgroep de Schaapjes verlaat het pand via de schuifpui op de groep. 

 

- De babygroep verlaat het pand via de zijdeur van de groep. 

 

- Het lokaal van de peuteropvang word verlaten door de schuifpui. 

 

 

- Ouders van BSO kinderen wachten bij de voordeur en de leidsters brengen de kinderen naar de 

hal.  

 



• Laat kinderen door één volwassene 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.  

Tijdens de opvang: 

• Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te 

bewaren tussen volwassenen.  

• De leidsters zullen er goed op letten dat de kinderen de handen (extra) wassen met water en zeep. 

Er zijn papieren handdoekjes aanwezig om de handen af te drogen. 

 

Thuisblijfregels: 

Om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo laag mogelijk blijft, is het belangrijk dat 
de maatregelen worden opgevolgd:  

• Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 
38 graden Celsius? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen* en blijf thuis tot 
de uitslag van de test bekend is.   

• Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Iedereen in het huishouden blijft thuis. 

• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft Iedereen in het huishouden thuis. 
Krijg je klachten? Dan laat je je testen. 

• Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).  

• Kom je terug uit een COVID-19-risicogebied, dan moet je 10 dagen in quarantaine.  Voor kinderen op 
de basisschool geldt hiervoor een uitzondering. Informatie hierover vind je op rijksoverheid.nl. 

Er geldt een uitzondering voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool met 
neusverkoudheid. Voor deze kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang 
(kinderdagopvang én BSO) mogen, behalve: 

• als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft; 

• als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

• als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 
En er is nog geen negatieve testuitslag. 

• als het kind getest is en er nog een testuitslag bekend is; 

 

* Let op: kleine kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd getest te worden. 
Testen is nodig als zij: 

• een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus 

• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 

• andere klachten hebben die bij het nieuwe coronavirus passen.  

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs


 

 

 

 

 

 

 

 


