
 

 

Tijdelijk protocol coronavirus OutdoorBSO 
 

I.v.m. het coronavirus zijn onderstaande preventieve maatregelen  vanaf 17 augustus van kracht: 

 

1. Algemene RIVM richtlijnen Veiligheidsrisico’s 

De volgende maatregelen zijn van kracht: 

● Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

● Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

● Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

● Indien er meer dan 1 ziektegevallen op de locatie zijn (met ziektebeeld corona) draagt De Jonge Wereld er zorg voor dat er een 

melding wordt gedaan bij de GGD. 

 

2. Extra alertheid bij koorts , hoesten en kortademigheid. 

Heeft een kind koorts (38 graden of hoger) dan wordt ouders verzocht om het kind direct op te komen halen. Hoest een kind veel en heeft het 

last van kortademigheid wordt de ouders ook verzocht om het kind direct op te komen halen.  

 

3. Thuisblijf Regels: 
De Jonge Wereld past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 

● Kinderen vanaf 7 jaar met neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/benauwdheid blijven thuis. Zie beslisboom. 

● Kinderen met koorts, 38 graden Celsius blijven thuis. 

● Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.  

● Als iemand in het huishouden van het kind koorts, 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.  

● Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.  

● Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur 

klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.  

● Bij koorts (38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis.  

 

 

4. Hygiëne 

De Jonge Wereld draagt  er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 

Op iedere groep is aanwezig: 

● Zeep.  

● Papieren handdoekjes.  

 

Er staat desinfectiemiddel in de centrale hal, voordat de personeelsleden de groepen binnen gaan worden de handen gedesinfecteerd met de 

desinfectiegel.De materialen op de groepen waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden 

(hotspots) worden extra vaak schoongemaakt.. De WC´s worden naar elk toitletbezoek schoongemaakt.  

 

 

 

 



Op de groepen gelden de volgende regels: 

● Iedereen wast zijn/ haar handen conform de richtlijn frequent met water en zeep gedurende ten minste 20 seconden bij binnenkomst, 

voor elk eetmoment, na het buitenspelen, na elk toiletbezoek, bij hoesten en niezen in de handen. 

● Extra handen was momenten worden ingevoerd waar nodig. 

● Wij schudden geen handen. 

● Hoesten/ niezen in de elleboog. 

● Niet aan je gezicht zitten. 

 

 

5. Haalmomenten. 

De Jonge Wereld organiseert breng- en haalmomenten van de kinderen om er voor te zorgen dat de afstand van 1,5 meter tussen volwassenen 

gewaarborgd blijft. Het contact tussen ouder en medewerker wordt zoveel mogelijk beperkt 

. 

● Kinderen worden door één volwassene van de OutdoorBSO opgehaald, dus zonder extra volwassene of andere kinderen, die geen 

gebruik maken van de opvang bij De Jonge Wereld.  

● De haalmomenten zijn kort. Informatie over het kind kan via Bitcare doorgegeven worden, om tijdens de haalmomenten dit niet 

uitgebreid te hoeven bespreken. 

● Alle kinderen gaan weer naar hun eigen locatie, zoals voor de corona. De voorschoolse opvang is weer vanaf de ActiviteitenBSO.  

● Ouders mogen het terrein oplopen via de hekken tot aan de kantine.  

● Ouders wachten  in een rij en houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

● Ouders mogen het gebouw niet in tot nader order.  

 

 

6. Tijdens de opvang. 
● De bussen worden vanaf 17 augustus weer gebruikt. 

● Kinderen gaan via de hekken naar binnen. 

● Bij binnenkomst wassen de kinderen eerst hun handen. 

● Als alle kinderen binnen zijn, gaan de hekken op slot. Rond 5 uur worden de hekken weer van het slot gehaald. Hek op slot bel naar: 

0683834691. 

● Er wordt weer gesport via het sportprogramma. 

● Er mag getrakteerd worden op verpakte dingen, zoals speelgoed, ontbijtkoek, eierkoek, rozijntjes, soepstengels.  

 

 

7. Wat te doen als er mogelijk sprake is van infectie bij het kind of bij de ouder of iemand uit de omgeving met het virus? 

Gezin: Ouders melden dit direct bij het management van De Jonge Wereld. Neem direct telefonisch contact op met uw huisarts of 

huisartsenpost Ga niet langs bij uw huisarts of bij de  huisartsenpost!. De huisarts stelt aan de hand van een aantal vragen vast wat er aan de 

hand is en vertelt wat u eventueel moet doen. De huisarts zal een (mogelijke) infectie melden bij de GGD om verdere verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen. 

Personeel:  Personeelsleden  melden zich ziek bij de leidinggevende. Neem je contact op met de GGD groningen voor een test.  

 

 

8. Contact met GGD opnemen 

Wanneer het vermoeden is dat een kind, ouder, personeelsleden of een andere bezoeker één van onze locaties besmet is, zal er contact 

opgenomen worden met de GGD voor verder advies. Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere personeelsleden, 

ouders en samenwerkingspartners worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD. 

 

 

9. Sluiting van locaties 

In uiterste gevallen zou het kunnen voorkomen dat een kindercentrum op last van de GGD en de rijksoverheid verplicht gesloten moet worden. 

Een houder moet dan voldoen aan deze verplichting. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat dit aan de orde is. 

 

 

Vragen? 

Mocht u naar aanleiding van dit tijdelijke protocol nog vragen hebben, kunnen ouders contact opnemen met het management en 

personeelsleden met hun leidinggevende 

 
 


