Protocol Kinderopvang & COVID-19
Het Protocol Kinderopvang & COVID-19 is opgesteld door de Brancheorganisatie
Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor
Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor
de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de
richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang.
In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en
hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden. Het protocol kan worden aangepast
naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.
Hieronder volgt de locatie-specifieke uitwerking van het protocol, waarin de concrete
maatregelen en acties voor DONS 6 Oscar Carré zijn uitgeschreven.
DONS 6 Oscar Carré locatie-specifiek
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Algemeen

Vanaf 8 juni gaan alle kinderen van 4-12 weer volledig naar de basisschool en
op reguliere contractdagen naar de buitenschoolse opvang.
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Breng- en haalmomenten,
contact ouders

De breng- en haalmomenten van kinderen zijn zo georganiseerd, dat het
mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. Kinderen
worden door één volwassene gehaald of gebracht, dus zonder extra
volwassene of kinderen die daar geen opvang gebruiken.
DONS 6 houdt zich aan de maatregelen die de school heeft getroffen. Bij het
ophalen wordt gevraagd aan de ouders om de DONS-telefoon over te laten
gaan. De DONS-docenten brengen de kinderen naar de ouders toe. Ouders
wordt gevraagd buiten te blijven wachten.
Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten
op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf brengen
of halen.
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via de
mail, Ouder-app of telefonisch om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken
tijdens het brengen en halen.
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Naar de buitenschoolse
opvang vanaf school

Ook hier houdt DONS 6 zich aan de maatregelen die de school heeft
getroffen.
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Tijdens de opvang

Tussen DONS-docenten en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand te
bewaren. DONS hanteert looproutes, zoals deze in de school ook worden
gehanteerd.
De binnen- en buitenruimte waar de opvang plaatsvindt laat het toe om 1,5
meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan de
inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding
van één DONS-er) te doen.

