
Locatiespecifieke maatregelen COVID-19 DONS 4, Olympia

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. Hieronder volgt de locatie-specifieke aanvulling op

het protocol, waarin de concrete  maatregelen en acties voor DONS 4 zijn uitgeschreven.

DONS 4 Olympia

1 Algemeen De Buitenschoolse Opvang (BSO) is met ingang van 19 april 2021 weer

volledig geopend.

2 Breng- en

haalmomenten DONS 4 houdt zich aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

Ophalen gebeurt zoveel mogelijk buiten. Bij goed weer (geen regen of

sneeuw) zijn we het laatste uur van de dag buiten. Als ouders hun

kind(eren) eerder willen halen kunnen ze de DONS-mobiel (06-48449748)

bellen, dan brengen wij het kind naar buiten.

Ouders halen hun kind alleen op en gaan dan direct naar huis.

3 Van school

naar DONS

(ophalen van

kinderen)

Groep Geel start direct in het DONS-lokaal. De kinderen worden

uit de rij gehaald in de gang.

Groep Blauw komt zelfstandig naar de speelzaal.

Groep Rood verzamelt zelfstandig buiten bij de DONS-vlag.



4 Locatiespecifieke
afspraken

(hygiëne,
ventilatie, gebruik
ruimtes,
looproutes)

We gebruiken de looproutes van school. Iedereen blijf rechts lopen
(vooral op de trappen).

Elke DONS-docent is verantwoordelijk voor de hygiëne binnen zijn/haar

kleurgroep. Denk hierbij aan het lokaal luchten, schoonmaken, handzeep

neerzetten en het coördineren van het handen wassen (zie Protocol

Hygiene). Bij binnenkomst en verlaten van het lokaal nemen we met een

doekje de deurklinken en tafels af.

Handen wassen na buiten spelen en voor eetmomenten. Eventueel

desinfecterende handgel om rijen bij de toiletten te voorkomen.

We zorgen dat alle lokalen goed geventileerd zijn. Er staat altijd een raam
open (zie Protocol Ventileren en luchten).

5 Groepsindeling
kinderen

(uitzonderingen,
samengevoegde
groepen en/of
scholen)

Bij DONS zijn de kinderen verdeeld over kleurgroepen, welke nagenoeg

overeenkomen met de indeling op school. Wij vangen alleen kinderen op

van OBS Olympia.

6 DONS-docenten

(rooster, briefing)

Dit blok roosteren we zoveel mogelijk vaste gezichten op één vaste

kleurgroep.

De dagelijkse briefing houden we kort en iedereen kan op afstand zitten

in een geventileerde ruimte.

7 Ruimtegebruik

(activiteiten,
buitenspelen, vrij
spelen)

We gebruiken de ruimtes (binnen/buiten) zo effectief en efficiënt

mogelijk. We spelen zoveel mogelijk buiten. Voor en na gebruik van de

ruimte wordt er geventileerd en gelucht.

https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2018/06/Protocol-Hygiene.pdf
https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2018/06/Protocol-Hygiene.pdf
https://www.donsopvang.nl/wp-content/uploads/2016/01/Protocol-Ventileren-en-luchten-def.docx.pdf

