
Wat zijn de regels voor kinderoppas 2020

Coördinatie:
Jolanda Bos 06 51 94 20 80
José Kool 06 18 36 37 50 

Scriba:  
Dick Stam 06 25 49 16 46

Hier zijn de richtlijnen voor de oppas van de crèche. Grotendeels overgenomen van het RIVM.

Algemene RIVM richtlijnen Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
– tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
– tussen oppasouder en oppastiener onderling moet 1,5 meter afstand 
bewaard worden

Fysiek contact – Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
– Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per ochtend voor 
ten minste 20 seconden (dat is lang!)
– Er worden geen handen geschud
– Hoesten/niezen in de elleboog
– Niet aan je gezicht zitten

Hygiëne maatregelen Draag er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM 
zoveel mogelijk worden nageleefd:
– handen wassen met water en zeep
– gebruik van (papieren) handdoek
– oppervlakten reinigen met water en zeep

Afstand oppasouder en 
oppastiener

Tussen oppasouder en oppastiener onderling moet 1,5 met afstand bewaard
worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

Contact ouder/verzorger – Ouder meld zich bij de Dick Stam (scriba) aan voor oppas. De scriba belt 
de oppasouder om het aantal kinderen door te geven. De oppasouder belt 
de oppastiener (zie telefoonlijst)
– Er is geen fysiek contact tussen oppasouder/tiener en ouder.
– Overdracht vindt kort plaats met 1,5 meter afstand.

Looproutes in en om de 
Roeping

– Kinderen komen met de ouder via de hoofdingang binnen. 
– De ouder brengt het kind in de oppaszaal (korte overdracht) en verlaat het 
gebouw via de zij uitgang van de Roeping.
– de ouder haalt het kind op via dezelfde route als het wegbrengen. 

Binnenkomst en ophalen – Kinderen worden gebracht en opgehaald door maximaal 1 dezelfde ouder. 
– Broers en zussen mogen niet mee naar binnen. 
– Baby's worden via de maxi-cosi / kinderwagen overgedragen aan de 
oppasouder/tiener. Vervolgens kan de oppasouder/tiener het kind oppakken.
– Baby's worden door ouder zelf eventueel in de box gelegd. 

Thuisblijfregels kinderen Kinderen (tot 6 jaar) mogen met neusverkoudheid naar de crèche
Je houdt je kind thuis bij de volgende klachten:
– koorts boven de 38 graden Celsius
– benauwdheid
– als iemand in het huishouden is positief getest op COVID-19
– als iemand in het huishouden klachten heeft die kunnen wijzen op 
COVID-19

Thuisblijfregels 
oppasouder/tiener

Je blijft thuis bij de volgende (luchtweg)klachten: 
– neusverkoudheid
– hoesten
– moeilijk ademen / benauwdheid
– tijdelijk minder ruiken en proeven
– koorts boven de 38 graden Celsius
– als je positief getest ben op COVID-19
– als iemand in je huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
– als iemand in je huishouden positief getest is op COVID-19
– als je één van deze punten heb, neem dan contact op met 
Jolanda Bos of José Kool


