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Inleiding
Voor u ligt het protocol preventie COVID-19 van Prins Heerlijk. Dit protocol is tot stand gekomen
tijdens de corona crisis in Nederland, op basis van de getroffen maatregelen die zijn opgelegd door
de Nederlandse overheid. Met dit protocol wordt richting gegeven aan het handelen van de
pedagogisch medewerkers en de ouders tijdens de corona crisis op het kinderdagverblijf, door
middel van onderling afgesproken maatregelen en regels. Het protocol dient als basis voor het
werken op het kinderdagverblijf tijdens de corona crisis. Immers, ook wij als organisatie stellen de
gezondheid van onze kinderen, medewerkers, ouders en de samenleving voorop.
De corona crisis in Nederland ontwikkelt zich in rap tempo en vraagt continu om alertheid op en
evaluatie van de getroffen maatregelen. Maatschappelijke ontwikkelingen, beslissingen van de
overheid en behoeften van ouders zullen reden zijn ook het protocol preventie COVID-19 met
regelmaat te evalueren. Daarom zal het protocol maandelijks worden geëvalueerd en waar nodig
door de beleidsmedewerker van Prins Heerlijk worden herschreven.
In het eerste hoofdstuk komen de maatregelen van de overheid geldend voor heel Nederland in de
kinderopvang branche aan de orde. Het tweede hoofdstuk omvat de regels en afspraken die het
team van Prins Heerlijk met elkaar heeft gemaakt om invulling te geven aan deze algemeen
geldende maatregelen.

1. Algemeen geldende maatregelen in Nederland
Sinds maart 2020 maakt het nieuwe coronavirus in Nederland slachtoffers. Het coronavirus
veroorzaakt de ziekte COVID-19, dat bij ieder persoon in verschillende mate tot uiting kan komen.
Sommige mensen lijken er amper iets van te merken, waar anderen ernstig ziek worden. De klachten
lijken in het begin vaak op een verkoudheid maar de ziekte kan o.a. een ernstige longontsteking
veroorzaken, waar men aan kan overlijden (RIVM, 2020).
Wereldwijd zijn er relatief weinig kinderen gemeld met de ziekte COVID-19 en ook verschillende
Nederlandse onderzoeken bevestigen het beeld dat er al was: kinderen spelen een kleine rol in de
verspreiding van het coronavirus (RIVM, 2020). Bekijk voor meer informatie de website van het
RIVM.
Op basis van het advies dat het OMT (Outbreak Management Team) geeft, is het kabinet tot de
aantal basismaatregelen gekomen. Deze maatregelen zijn erop gericht het virus maximaal te
controleren, de zorg niet te overbelasten en de kwetsbare mensen in onze samenleving te
beschermen (RIVM, 2020). Een overzicht van alle getroffen maatregelen tegen het coronavirus in
Nederland is te vinden op de website van het RIVM. Zij hebben de maatregelen onderverdeeld in
drie categorieën: gezondheid, openbaar leven en aanvullende maatregelen. De basismaatregelen
van het kabinet en het protocol kinderopvang van o.a. de branchevereniging kinderopvang vormen
de basis voor het protocol van Prins Heerlijk.

1.1 De maatregelen
De essentie van de maatregelen is simpel: blijf zo veel mogelijk thuis, werk vanuit huis als dit kan en
als je toch naar buiten gaat, houd anderhalve meter afstand. Door te hoesten of te niezen kan het
coronavirus vanuit de mond, keel en neus van een besmet persoon in kleine druppeltjes in de lucht
komen. Wanneer anderen deze druppeltjes met het virus inademen, of bijvoorbeeld via de handen
in de mond, neus of ogen krijgen, kan het virus die persoon besmetten (RIVM, 2020). Om de kans op
overdracht van deze druppeltjes zo klein mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen van
belang:

Was je handen regelmatig
Was je handen in ieder geval: voor het eten, voordat je naar buiten gaat, wanneer je weer
thuiskomt, wanneer je je neus snuit en wanneer je naar de wc bent geweest. Je wast de handen
minimaal 20 seconden lang met water en zeep, en zorgt ervoor dat je daarna de handen goed
droogt met papier.

Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Hoesten en niezen dien je in de binnenkant van de elleboog te doen. Zo kunnen minder druppeltjes
van het virus op de handen of in de lucht terecht komen. Wanneer je regelmatig hoest dien je thuis
te blijven.

Houdt anderhalve meter afstand
Iedereen dient anderhalve meter (2 armlengtes) afstand te houden tot een ander. Dit geldt op
straat, in winkels en ook op het kinderdagverblijf van Prins Heerlijk. Met deze afstand is de kans
kleiner dat men elkaar besmet.

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts
Wanneer je verkoudheidsklachten (zoals een neusverkoudheid, een loopneus, niezen, een lichte
hoest of koorts tot 38ºC) hebt, dien je thuis te blijven. Pas wanneer je meer dan 24 uur geen

klachten meer hebt, mag je weer naar buiten. Met verkoudheidsklachten en koorts (38ºC of hoger)
en/of benauwdheid, dienen jij en degene waarmee jij samenwoont thuis te blijven.

1.2 Maatregelen kinderopvang
Vanaf 11 mei 2020 zijn alle scholen en kinderopvang weer (gedeeltelijk) geopend. Dit betekent dat
iedereen weer gebruik kan maken van de opvang. De volgende tabel toont de specifieke
maatregelen die gelden voor de kinderopvang (Brancheorganisatie kinderopvang e.d., 2020):
Kinderopvang
Algemeen

- Vanaf 1 mei mogen kinderen van 0-4 jaar weer naar de dagopvang.
- Tussen kinderen onderling en tussen personeel en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden onderling en met ouders moet altijd minstens 1,5 meter afstand
bewaard worden.
- Houders dragen er zorg voor dat melding wordt gedaan bij de GGD als ze meer dan 1
ziektegeval (met ziektebeeld corona) op hun locatie hebben.
- Iedereen wast zijn/haar handen frequent met water en zeep gedurende ten minste 20
seconden, volgens de richtlijnen.
- Geen handen schudden.
- Hoesten/niezen in de elleboog.
- Niet aan je gezicht zitten.
- Op iedere locatie en in iedere groep is in ieder geval het volgende aanwezig:
•
Zeep
•
Papieren handdoekjes
•
- Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de
plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). Een of meerdere personeelsleden moeten
verantwoordelijk gesteld worden voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
- Organiseer de breng- en haalmomenten van kinderen zo, dat het mogelijk is om 1,5 meter
afstand te houden tussen volwassenen.

Haal- en
brengmomenten,
contact met
- Vraag bij binnenkomst aan ouders of het kind klachten heeft én of de ouder
ouders
zelf of huisgenoten klachten hebben. Zie voor meer informatie
www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers

- Laat kinderen door één volwassene brengen, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die
daar geen opvang gebruiken.
- Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. via digitale weg of
telefonisch en bespreek dit niet uitgebreid tijdens het brengen en halen.
- Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en
tussen ouders onderling zoveel mogelijk. Denk hierbij aan:
•
Spreiding in haal- en brengmomenten
•
In etappes brengen van kinderen en/of maximumaantal ouders tegelijk naar binnen
•
Het aanbrengen van lijnen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten
wachten.
- Denk er ook over na hoe de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pm’er
kan plaatsvinden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder
het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer
te leggen en afstand te nemen zodat de pm’er het kind kan oppakken. De emotionele

veiligheid dient bovenal te worden gewaarborgd.

Tijdens de
opvang

- Oudere kinderen kunnen bijv. op het buitenterrein worden opgehaald.
- Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te
nemen.
- Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen
- Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat 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 1 pm’er) te
doen.

Thuisblijfregels
kinderen

- Houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
•
Op iedere locatie en op iedere groep zijn zeep en papieren (hand)doekjes aanwezig.
•
Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van
maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
•
Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de
uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
•
Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie
voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen
•
Uitgangspunt is dat kinderen met neusverkoudheidsklachten zonder koorts naar de
opvang mogen. Zie voor een nadere toelichting https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
- Alle kinderen van 0-12 jaar mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:
•
als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij
COVID-19 hebben;
•
als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde
COVID-19 infectie;
•
als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf
38 graden) en/of benauwdheid en er is nog geen negatieve
testuitslag.
Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen:
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
- Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer
hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij:
•
Ernstig ziek zijn;
•
Huisgenoot of contact zijn van een bewezen Covid-19-patiënt;
•
Behoren tot de risicogroepen (zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/risicogroepen)
Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
- Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius
of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het
Kind.
- Als iemand in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor
COVID-19, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen
weer naar de opvang.
- Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en
dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en
houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het
kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende
klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld

en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie
https://lci.rivm.nl/langdurig
- In het geval van (verdenking van) coronavirus meldt de
kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als
er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of
koorts. Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentraen-basisscholen
- Als een kind gedurende de dag klachten passend bij COVID-19 maar anders
dan neusverkoudheidsklachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis. Bij twijfel gaat het kind ook
naar huis.

Thuisblijfregels
personeel

- Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende
advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als
het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen
tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang
(kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang), naar school en sport mogen,
tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts
en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 10
dagen thuisquarantaine niet brengen of halen.
Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder
één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
- Iedereen vanaf 13 jaar kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om
(milde) klachten als:
•
Hoesten;
•
Neusverkoudheid;
•
Loopneus;
•
Niezen;
•
Keelpijn;
•
Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
•
Plotseling verlies van reuk of smaak.
- U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; u kunt
rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
- Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval
van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen
kinderen of andere volwassenen thuis.
•
Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk
met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
•
Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24
uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.
- In het geval dat een medewerker/gastouder (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts)
besluit om niet getest te worden, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk als zij
tenminste 24 uur klachtenvrij is.
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis.
- Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten
heeft, mag het personeelslid/gastouder weer naar het werk c.q. mag er weer gastouderopvang
in eigen huis plaatsvinden.
- Als iemand in het huishouden van het personeelslid of gastouder getest is voor COVID-19 en
een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en dan 10 extra dagen thuisblijven c.q. de gastouder kan geen opvang bieden tot 24 uur
nadat die persoon klachtenvrij is plus 10 dagen (dit is langer dan de 7 dagen als de

medewerker/gastouder zelf positief is getest, vanwege de incubatietijd). Zie voor informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
- Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM
lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met
de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen vanuit
huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt
gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.
- Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM
lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere
werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie of om op de groep te werken waarbij
zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én
kinderen en op hygiëne. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
- Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week
28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel
kinderen als volwassenen) te houden. De werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met
de bedrijfsarts/behandelaar
- Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of
rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10
dagen in quarantaine te gaan. Gastouders kunnen in deze periode geen opvang bieden. Dit
geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

2. Afspraken van Prins Heerlijk
2.1 Algemeen tijdens de opvang
Prins Heerlijk hanteert een aantal algemene regels m.b.t. het protocol preventie COVID-19:
• Per groep wordt zo met zo min mogelijk volwassenen gewerkt. Wanneer er kindjes afvallen
en er daardoor volgens de BKR richtlijnen te veel personeel aanwezig is, gaat er een
personeelslid naar huis. Er is maximaal één persoon van het management aanwezig op de
locatie als achterwacht (eventueel samen als één van hen op de groep werkt). Zij hoeft
alleen bij te springen wanneer het nodig is.
• Personeelsleden dienen de afstand van anderhalve meter ten alle tijden in acht te nemen en
de dagindeling hier op aan te passen. Om dit te waarborgen worden de deuren naar de
achtertuin en op het balkon aan de achterzijde zo veel mogelijk open gezet. Hierdoor wordt
de groepsruimte groter en kan er gemakkelijker afstand gehouden worden en hebben we zo
veel mogelijk frisse buitenlucht.
• Tijdens gezamenlijke eetmomenten zitten personeelsleden niet tegelijk aan dezelfde tafel.
Wanneer de groep kinderen klein genoeg is leidt één personeelslid het tafelmoment met de
kinderen en kan de ander andere werkzaamheden verrichten. Bij een grotere groep
kinderen leidt de ene medewerker de ene en de andere de andere tafel.
• Zolang het protocol “preventie COVID-19” van kracht is, zal Prins Heerlijk uitsluitend
uitstapjes buiten het terrein van Prins Heerlijk maken met de kinderen waarvan ouders via
de toestemmingsverklaring in de ouderportaal hebben aangegeven dit te mogen.
• De babygroep en peutergroep werken zo veel mogelijk gescheiden van elkaar.
Personeelsleden zorgen ervoor dat zij zo weinig mogelijk bij elkaar naar binnen lopen en
gebruiken de interne telefoonlijn om met elkaar te communiceren. De groepen worden
alleen met hoge uitzondering bij het halen en brengen samengevoegd. Zodra er genoeg
personeel aanwezig is, worden de groepen gescheiden.

2.2 Thuisblijfregels van personeel
Prins Heerlijk hanteert dezelfde thuisblijfregels zoals beschreven in het protocol kinderopvang van
de brancheorganisatie e.d. Zie hiervoor de tabel in hoofdstuk 1 paragraaf 2. Een paar specifieke
maatregelen staan hier uitgelicht:
• Wanneer een personeelslid (lichte) klachten heeft, dient zij thuis te blijven en zich te laten
testen tot dat de test uitwijst dat zij geen corona heeft. Pas bij een negatieve uitslag mag het
personeelslid weer aan het werk.
• Wanneer een personeelslid een huisgenoot heeft met corona-gerelateerde klachten (meer
dan alleen en neusverkoudheid) dient het personeelslid thuis te blijven tot dat de klachten
van de desbetreffende persoon over zijn of de testuitslag negatief is.
• Wanneer een personeelslid een huisgenoot dat positief getest is op COVID-19 dient het
personeelslid tot minimaal 10 dagen nadat de klachten van de desbetreffende huisgenoot
over zijn, thuis te blijven.

2.3 Haal- en brengmomenten, het contact met ouders
Prins Heerlijk organiseert het halen en brengen van kinderen op de volgende manier:
• De haal- en brengtijden van Prins Heerlijk worden aangepast naar 7.30 – 10.00 en 16.00 tot
18.30. Deze tijden worden gehanteerd om te voorkomen dat er een “opstopping” aan
ouders ontstaat. Daarnaast worden de groepen tijdens deze momenten zo georganiseerd
dat het halen en brengen van kinderen kan gebeuren op gepaste afstand. Ouders zal worden
gevraagd zich aan deze tijden te houden.
• De voordeur zal tijdens haal- en brengtijden niet afgesloten worden d.m.v. de deurcode.
Ouders kunnen de deur openduwen met hun voet. Mogelijk kiezen de pedagogisch

•
•

•

•

•

•
•
•
•

medewerkers van de peutergroep ervoor te starten/af te sluiten in de voortuin. Ouders
kunnen hun kind(eren) dan in de voortuin overdragen/ophalen.
Bij de ingang staat hand-gel klaar. Ouders wordt verzocht deze te gebruiken bij het halen en
brengen.
De babygroep en peutergroep starten en sluiten apart van elkaar. Bij hoge uitzondering kan
er worden samengevoegd. Hierdoor hoeven ouders van de babygroep niet te wachten op
ouders van de peutergroep en andersom. Zodat “opstopping” buiten voorkomen kan
worden.
Bij het halen en brengen wordt verwacht dat ouders de route volgen, aangegeven met tape
op de vloer. Hierdoor kan zo veel mogelijk voorkomen worden dat ouders elkaar
tegenkomen op de gang/op de groep/op de trap en de anderhalve meter afstand niet
bewaard kan worden.
o Voor de babygroep geldt: volg de pijlen via de normale trap naar boven en via de
trap bij het kantoor naar beneden.
o Voor de peutergroep geldt: volg de pijlen via de eerste deur van de groep naar
binnen en via de deur bij de keuken naar buiten.
Op de babygroep mag maximaal 1 ouder tegelijk aanwezig zijn in de groepsruimte. Op de
peutergroep geldt dat er maximaal 2 ouders tegelijk aanwezig mogen zijn in de
groepsruimte, mits de tuindeuren volledig geopend zijn en de ouders via de tuin kunnen
doorschuiven. Ouders dienen op elkaar in de gang te wachten wanneer zij zien dat er al
ouders op de groep aanwezig zijn. kunnen het bordje op rood draaien wanneer zij de groep
op gaan.
Van ouders wordt gevraagd zo veel mogelijk hun kinderen over te dragen aan de groep
waarbij 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Baby’s kunnen worden overgelegd in een
wipstoeltje of op een daarvoor ingericht plekje op een mat. Peuters kunnen waar het lukt
zelfstandig naar de pedagogisch medewerker “overlopen”.
Van ouders wordt gevraagd de overdracht tijdens haal- en brengmomenten kort te houden
om opstopping te voorkomen.
Na de haal- en brengmomenten worden alle deurklinken en knoppen schoongemaakt met
allesreiniger.
Overdrachtsmomenten worden zo kort mogelijk gehouden.
Bij de ingang van het pand hangt een brief met de volgende vragen:
o Heeft u corona gerelateerde klachten?
o Heeft u een huisgenoot dat positief getest is op COVID-19 ?
o Bent u onlangs in een risicogebied met code oranje of rood geweest?
Pas wanneer het antwoord op al deze vragen nee is dient de ouder het pand te betreden.

2.4 Hygiëne afspraken
Handen wassen en het gebruik van handschoenen
•

•
•

Personeelsleden dienen altijd de handen te wassen bij het verschonen, bij het klaarmaken
van eten/drinken, na buiten spelen, bij toiletgebruik, na hoesten of niezen, na
schoonmaakwerkzaamheden en bij wondverzorging. Zie het protocol “handen wassen” voor
een uitwerking van hoe de handen gewassen moeten worden.
Kinderen wordt aangeleerd de handen te wassen na hoesten en niezen, na het buiten
spelen, na een toiletbezoek en voor en na maaltijden.
Ouders hebben de mogelijkheid handschoenen te gebruiken tijdens de haal- en
brengmomenten. Personeelsleden dienen in ieder geval gebruik te maken van
handschoenen bij het verschonen van een poepluier.

Extra schoonmaakregels
•
•
•
•

•

Deurknoppen, lichtknoppen en andere klinken worden na de haal- en brengmomenten
schoongemaakt met allesreiniger.
Het verschoonkussen wordt bij elke verschoning (zowel bij een poep- als een plasluier)
schoongemaakt met allesreiniger. Na een poepluier kan het verschoonkussen ook worden
gereinigd met alcohol.
Bij het schoonmaken wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van papieren doeken. De
(hand)doeken etc. die wel gebruikt moeten worden, worden direct na gebruik in de was
gedaan.
De bedjes van kinderen worden iedere dag, ongeacht of een kindje de volgende dag
nogmaals komt, verschoond. Slaapzakken worden ook na gebruik op de dag direct
gewassen.
Speelgoed waar kinderen zelfstandig mee kunnen spelen wordt aan het einde van iedere
dag schoongemaakt. Speelgoed waar kinderen niet zelfstandig bij kunnen wordt
schoongemaakt na gebruik.

2.5 Thuisblijfregels kinderen
Prins Heerlijk hanteert dezelfde thuisblijfregels zoals beschreven in het protocol kinderopvang van
de brancheorganisatie e.d. Zie hiervoor de tabel in hoofdstuk 1 paragraaf 2. Het personeel kan
hiervoor de beslisboom, weergegeven in bijlage 1, gebruiken.

2.5 Afspraken met derden
Prins Heerlijk hanteert de volgende regels omtrent de afspraken met derden:
• Afspraken met derden worden zo veel mogelijk buiten reguliere openingstijden/in de
weekenden gepland.
• Rondleidingen worden op relatief rustige dagen gepland en alleen op tijden wanneer de
kinderen op bed liggen en/of buiten spelen zodat de groep zonder de aanwezigheid van
kinderen getoond kan worden. Nieuwe ouders wordt gevraagd alleen te komen en
handschoenen te dragen tijdens de rondleiding. Een rondleiding wordt verzet wanneer zij
(lichte) gezondheidsklachten hebben.
• Intakegesprekken worden op relatief rustige dagen gepland, wanneer de afstand tijdens het
gesprek op anderhalve meter kan worden gewaarborgd. Voor een intakegesprek wordt een
“zithoek” ingericht met stoelen op ruim anderhalve meter afstand.
• Afspraken voor stagebegeleiding van scholen worden gehouden middels (video)bellen.
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Bijlage 1. Beslisboom

