
Protocol Hygiëne Kinderdagverblijf Sneeuwwitje i.v.m. Coronavirus  

(versie 05-05-2020, voor de ouders) 

 

• Breng uw kind niet naar het kinderdagverblijf wanneer het kind of iemand 

anders uit het gezin ongebruikelijke luchtwegklachten of koorts heeft. 

Wanneer uw kind chronische luchtwegklachten heeft, die ook al voor de 

Coronacrisis bestonden, vragen we u contact op te nemen met onze 

vestigingsmanager. Zij zal dan naar “bewijs” vragen dat deze klachten ook 

vroeger al bestonden en dat ze sindsdien niet gewijzigd zijn. 

 

• We vragen iedereen die het gebouw in komt om bij de voordeur zijn handen te 

ontsmetten met de gel die daarvoor gereed staat. Doe dit voordat u de 

overslofjes aan doet. Dit geldt dus voor ouders, kinderen, leidsters en 

eventuele andere bezoekers. 

 

• We vragen de ouders om minstens 1,5 meter afstand van andere 

volwassenen (andere ouders en leidsters) te houden. Loop uiterst rechts in de 

gang, wacht zonodig even tot de weg vrij is en blijf niet onnodig bij een 

deuropening of in een smalle looproute staan. 

 

• Hoewel we gewoonlijk graag de tijd nemen om belevenissen of 

bijzonderheden van uw kind bespreken, vragen we u nu om uw verblijf in het 

lokaal (en het gesprek met de leidster) tot een minimum te beperken. Hoe 

korter u in het gebouw bent, hoe makkelijker het is om de “1,5 meterregel” te 

handhaven. Maak voor het melden van bijzonderheden gebruik van email en 

bel zonodig naar het kinderdagverblijf om dingen over het kind te bespreken. 

 

• Om aan de “1,5 meterregel” tussen ouders en leidster te voldoen, willen we 

niet dat u uw kind persoonlijk in de armen van de leidster legt. De leidster zal 

aangeven waar u uw kind kunt plaatsen. 

 

• Eveneens ter handhaving van de afstandsregel, willen we niet dat er meer dan 

3 ouders tegelijk in het lokaal zijn. Wacht zonodig, op een geschikte plaats, 

totdat een andere ouder het lokaal verlaten heeft. 

 

• We willen, dat een kind door niet meer dan 1 ouder of andere volwassene 

wordt gebracht of opgehaald. 

 

• Mocht het ondanks bovenstaande regels toch te druk worden om voldoende 

afstand te houden, dan zullen we, zolang dat nodig is, één van de 

achterdeuren open stellen voor vertrekkende ouders. 

  



 

• Kort na binnenkomst van de kinderen, meten de leidsters van alle kinderen de 

lichaamstemperatuur en noteren die in de dagadministratie. Ze doen dit op 

speelse wijze, met een oorthermometer. Wanneer die temperatuur 38 graden 

of hoger is worden de ouders gebeld en verzocht het kind op te halen. Dit 

laatste gebeurt ook wanneer een kind luchtwegklachten blijkt te hebben. 

 

• Wanneer uw kind of iemand anders in uw gezin, bij Coronabesmetting, extra 

kwetsbaar zou zijn, dan adviseren we u om met uw huisarts te bespreken of 

het verstandig is uw kind naar het kinderdagverblijf te brengen. 

 

 

Opmerkingen en toelichting 

We realiseren ons, dat het hanteren van de afstandsregel tussen ouder en leidster 

en het vervolgens verzorgen van het kind van die ouder door de leidster, misschien 

niet goed met elkaar te rijmen vallen. Ook al zou het zo zijn, dat een geïnfecteerd de 

ziekte niet snel overdraagt, dan nog kan het kind immers uitwendige besmetting van 

andere gezinsleden met zich mee dragen, waarmee anderen wel besmet kunnen 

raken. Desondanks hanteren we toch de afstandsregel tussen ouders en leidsters. 

We doen dit omdat de overheid dat van ons vraagt, omdat het tegenwoordig ook 

elders in de samenleving gebruikelijk is en omdat het voor de leidsters prettiger voelt. 

Voor het werk van de leidsters en het schoonmaken van gebouw en inventaris 

kennen we aanvullende regels. 

We gaan ervan uit, dat een besmetting met het Coronavirus voor gezonde jongere 

mensen niet als een ernstige of levensbedreigende ziekte moet worden gezien. We 

menen daarom, zeker met inachtneming van bovenstaande regels, op een goede en 

verantwoorde manier kinderopvang te kunnen verzorgen. 


