Afspraken Kindercentrum vzw i.k.v. Coronacrisis – schoolgaande kinderen, september 2020
Specifieke veiligheidsmaatregelen
TOEGANG
-

Kom slechts met één en liefst steeds dezelfde persoon uw kind brengen en halen.
Gezinnen worden één voor één in de opvang toegelaten. Volg daartoe de richtlijnen ter
plaatse.
Kom niet in de leefgroep of zones waar kinderen spelen, eten, … indien niet strikt
noodzakelijk.
Bewaar steeds de nodige afstand (1.5m) tussen uzelf en andere ouders en de medewerkers.

HYGIËNE
-

-

Om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken blijft een strikte
handhygiëne en hygiëne bij het hoesten, niezen en snuiten de absolute basis.
Was uw handen voor en na het breng- en haalmoment.
Bij aankomst is het verplicht de handen te ontsmetten.
Raak zo weinig mogelijk aan in de opvang (bv. deuren, klinken, oppervlakken, …).
Het dragen van een mondmasker of mond- en neusbedekking is verplicht bij het brengen en
halen van uw kind. Volg ook de richtlijnen van school die bepalen vanaf welke zone een
mondmasker verplicht is.
Ook aan onze medewerkers worden mondmaskers bezorgd.
 Wanneer een medewerker doorheen de dag enkel in de nabije omgeving van kinderen komt,
jonger dan 6 jaar, is het toegestaan het mondmasker af te zetten. Dit zal ook het
psychologisch welbevinden en de taalontwikkeling van de kinderen ten goede komen.
 In contact met kinderen ouder dan 6 jaar en volwassenen, dragen de medewerkers steeds
het mondmasker.

MATERIAAL, ETEN/DRINKEN VAN THUIS
- Materiaal van thuis mag meegebracht worden mits het niet vermengd wordt met het materiaal
of speelgoed in de opvang. Let a.u.b. op de hygiëne bij meebrengen (handen wassen,
ontsmetten).
- Drinkflessen, boterhamdozen, vieruurtjes, de lunch voor woensdagmiddag mag ’s morgens in de
opvang worden binnen gebracht om in de koelkast te stoppen.
Alle materiaal wordt bij het toekomen wel eerst ontsmet door u of door de begeleidsters van de
opvang.
- Er kan terug warme maaltijd en/of soep besteld worden op woensdagmiddag. Natuurlijk kan u
ook nog steeds kiezen om boterhammen mee te brengen. Graag telkens voor 8u30 op woe
verwittigen aan de begeleidsters van de opvang of er een maaltijd dient mee besteld te worden.
ZIEKE KINDEREN
Naast ons algemeen ziektebeleid (zie Huishoudelijk reglement) geldt dat kinderen niet naar de
opvang kunnen komen:

-

bij koorts vanaf 38°C;
bij plots optredende ziektesymptomen die gelinkt kunnen worden aan het Coronavirus;
het kind vertoont één of meerdere symptomen uit de rechterkolom:
Toegelaten in de opvang
Snotneusje
Lichte hoest
Lichte verkoudheid; neusloop en
hoestje zonder koorts
Gekende chronische hoest (bij
hyperreactieve luchtwegen)
Chronisch lossere stoelgang of
éénmalig waterige stoelgang
Gulpje teruggeven, braken als gevolg
van gekende reflux

Niet toegelaten in de opvang
(Rectaal gemeten) koorts (>38.0°C)
Plots optredende hoest en/of
ademhalingsmoeilijkheden

Plotse verandering van
stoelgangspatroon met 2 of meer
waterige stoelgangen per dag
Braken met bloed of herhaaldelijk
braken (geen reflux)
Plotse huiduitslag of blaasjes

Een kind met koorts of bovengenoemde symptomen hoort niet thuis in de opvang. Van zodra u
deze vaststelling doet, dan vragen wij om uw kind niet naar de opvang te brengen. Indien de
kinderbegeleider koorts of dergelijke symptomen vaststelt bij uw kind, dan zal zij u verwittigen en
vragen om uw kind zo vlug mogelijk te komen halen.
Volg steeds het advies op van uw (huis)arts, die beslist over het verdere verloop en de
terugkeerdatum, en eventuele Coronatest (zie hieronder).
REIZEN NAAR ZONES MET CODE ORANJE OF ROOD
-

Als een kind uit een rood gebied terugkomt, geldt verplichte quarantaine gedurende 14 dagen
en kan hij/zij dus tijdens de quarantaineperiode niet naar de opvang komen. Personen die
terugkomen moeten zich ook verplicht laten testen.
Bij oranje gebieden wordt 14 dagen quarantaine en een test aangeraden.
Kinderen onder de drie jaar hoeven de aanbevelingen rond quarantaine niet te volgen. Wel
vragen wij u, indien u als ouder uit een rode zone terugkeert, niet zelf uw peuter (< 3 jaar) naar
de opvang te brengen en te komen ophalen.
U kunt een stand van zaken rond de risicogebieden steeds terugvinden op de website van
Buitenlandse zaken.

CONTACTBUBBELS
Kinderen moeten niet langer ingedeeld worden in contactbubbels (gezien ze geen drijvers zijn van de
epidemie). Wel blijven we er naar streven onze medewerkers in zo weinig mogelijk verschillende
groepen in te zetten, om verspreiding van het virus via volwassenen te vermijden.
Meer informatie nodig?
 Raadpleeg de veelgestelde vragen op de website van Opgroeien.
 Neem een kijkje bij de algemene info en veelgestelde vragen op de corona website van de federale
overheid.
 Bel 0800 14689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.

 Voor alle praktische vragen kan u steeds terecht bij
Denys Francine, Coördinator BKO (francine.denys@kindercentrum.be of 0497/ 90 72 86)
Barbary Ine, Hoofdverantwoordelijke kinderopvang (ine.barbary@kindercentrum.be of 0473/57 62 56)

