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Dit protocol is opgesteld n.a.v. de corona pandemie.  

Iedereen die het gebouw bezoekt houdt zich aan het protocol. 

 

 Reden protocol (verwijst naar RIVM): 

- Corona (COVID-19) pandemie. 

- Iedereen moet veilig gebruik kunnen maken van het gebouw wat o.a. betekent dat iedereen 

zich houdt aan de social distancing ( 1,5 meter afstand) 

- Het protocol moet besmettingen onder personeel/ ouders/opvoeders en kinderen 

voorkomen. 

- Noodopvang blijft voor vitale beroepen en zorgkinderen, dit op tijden dat ze niet naar school 

mogen. 

 

Afspraken RIVM + aanvullende maatregelen Don Bosco: 

- Alle kinderen/ ouders/ personeel wordt gevraagd bij binnenkomst of ze klachten hebben, bij 

twijfel gaan ze naar huis. Ook als ze ziek worden tijdens de begeleiding worden ze naar huis 

gestuurd 

- Kinderen/ ouders/ personeel moeten 24 uur klachten vrij zijn voordat ze weer toegelaten 

worden bij Don Bosco. Bij twijfel beslist het pedagogisch team van Don Bosco. 

- Het team informeert de GGD wanneer er ziekteverschijnselen zijn 

- Het team let op thuisblijfregels 

- Hoesten en niezen in elle boog, geen handen geven. Zie verder internet site RIVM. 

- Tussen pedagogisch medewerkers moet zoveel mogelijk gestreefd worden dat ze 1,5 meter 

van elkaar kunnen blijven. 

- Haal en breng momenten zijn kort, er komt 1 ouder het kind ophalen. 

- Er wordt een looproute een looproute gehanteerd ( zie bijlage). 

- Ouders die pedagogisch medewerkers wensen te spreken (moet mogelijk zijn) houden zich 

aan de afspraak ( zie bijlage) over “gesprekken met de begeleiding”.  

-   Don Bosco houdt zich aan de hygiëne richtlijnen: 

-  

o Desinfecteren van handen met desinfectiemiddel tijdens binnenkomst 

o Handen wassen bij weggaan 

o  Handen wassen na activiteit, voor en na eten, na toiletgang. Minimaal 20 sec. 

o Klinken, tafels en stoelen worden 4 keer per dag gepoetst. 

 1 PM er heeft veiligheidsdienst volgens rooster. 

 

Aanvullende opmerkingen: 

- Maandelijks wordt het protocol ge update, of wanneer nodig (bij noodzaak opgelegd door de 

overheid/RIVM/GGD) 

- Acties bespreken met oudercommissie en kinderen. 

- Acties kenbaar maken bij ouders via app 

- Afstemmen met de scholen 

- Voldoende alcohol (liefst dispenser). 
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- Deuren zoveel mogelijk open zetten voorkomt besmettingen via de klink 

en geeft ventilatie 

- Computers, tafel, stoelen, speelmateriaal etc. met regelmaat afdoen met alcohol.  

- Kinderen actief handen laten wassen. 

- Medewerkers en ouders actief wijzen op maatregelen. 

- Aanvullende poster van gemeente aan de ingang/ uitgang en/of posters met 1,5m. 
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BIJLAGE:  BRENGEN EN HALEN 

 

 

Ouders komen langs poortje achterkant en achterdeur binnen. 

Daar staat een PM er die de ouders/opvoeders ontvangt. Eventuele boodschap doorgeven. 

Opvoeders kunnen aangeven dat ze die week graag iets willen vragen of vertellen. Dit wordt 

door PM er genoteerd en later in de week ingepland. 

In de gang staan lijnen, ouders kunnen daarachter wachten. 

1 voor 1 kan de ouder doorlopen, het kind jas aandoen en via de voordeur naar buiten gaan. 

1 PM er bewaakt dit proces. 

 

Dit betekent dat: 

 

Jassen en tassen aan de voorkant hangen.  

Fietsen van de kinderen aan de voorkant. 

Kinderen vanaf 17.00 uur in de oudbouw zijn. 

1 PM er vanaf 17.00 uur achter staat en 1 PM er aan de voorkant 

Lijnen zijn in gang geplakt 

Borden met looproutes en ingang en uitgang. 

 

 

Gesprekken met de begeleider: 

 

Bij binnenkomen geeft de ouder bij de pedagogisch medewerker aan dat hij/zij graag een 

gesprek wilt. 

De pedagogisch medewerker noteert dit 

De ouder wordt zo snel mogelijk opgebeld zodat de vraag kan worden besproken. 

Indien nodig wordt een afspraak ingepland. 

 


