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AANVULLENDE MAATREGELEN RONDOM CORONA-CRISIS BSO
FASCINATIO
Op basis van de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de brancheorganisaties
hebben we een protocol opgesteld met aangepaste maatregelen rondom de corona-crisis.
Dit protocol is geldig totdat de maatregelen uit het Generiek Kader worden opgeheven.
Inmiddels zijn er al veel maatregelen opgeheven, maar we hebben nog steeds te maken met
de standaard maatregelen m.b.t. ziekte en hygiëne e.d. We maken gebruik van beide
locaties en alle groepen binnen de locaties om de groep zoveel mogelijk te verdelen.
Kinderen worden aan de deur opgehaald en de ouders wachten buiten.
Als toevoeging op dit plan van aanpak hebben we de beslisboom bijgevoegd, die u
kunt inzetten bij twijfel of uw kind wel of niet naar de BSO mag komen. Ook kan u
terecht op de website https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl om voor uw situatie
het advies op te vragen. Twijfelt u nog? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

MAATREGELEN VOOR WAARBORGEN BKR
•
•
•

Pm’ers openen en sluiten met minimaal 2 personen.
Het vaste gezichten criterium wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.
Alle pm’ers zijn in het bezit van een EHBO Certificaat.

MAATREGELEN RONDOM BRENGEN EN HALEN
•
•
•
•

•

Ouders brengen en halen de kinderen bij de deur van de locatie van het kind. Tot
groep 7 worden alle kinderen door een ouder opgehaald.
Kinderen worden gebracht en gehaald door 1 ouder.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van een positieve
test, Corona-gerelateerde klachten en/of als diegene wacht op een testuitslag.
Kinderen worden door ons klaargezet, de telefoon houden wij graag vrij. Om onze
aandacht volledig aan de kinderen te kunnen geven verzoeken wij u om niet te bellen
of wij de kinderen alvast klaar willen maken voor vertrek.
Overdracht is kort maar hartelijk. Bij een langere overdracht zal dit telefonisch
plaatsvinden.
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THUISBLIJFREGELS – GEZONDHEID OUDERS EN KINDEREN
•

•

•

•

•

•
•
•

Er wordt dringend geadviseerd om bij (lichte) klachten passend bij COVID-19 of na
contact met besmette persoon een thuistest te doen. Bij een positieve test blijft het
kind thuis en bij een negatieve test mag het kind naar school/de BSO. Als iemand in
het huishouden positief getest is wordt dringend geadviseerd dagelijks te testen voor
tenminste 5 dagen na de positieve test van de huisgenoot. Wees daarna alert op het
ontstaan van klachten.
Als een kind positief getest is moet hij/zij in quarantaine (ook als er geen klachten
zijn). Het kind mag weer naar school als hij/zij na 5 dagen quarantaine ten minste 24
uur klachtenvrij is. Volg hierbij het advies van de GGD.
Beslist u uw kind niet te laten testen bij klachten? Dan mag het pas weer naar de BSO
als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de GGD,
zij zullen u advies geven.
Kinderen mogen wel naar de opvang:
- met bekende chronische luchtwegklachten of chronische verkoudheidsklachten,
astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de
eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatische infectie) van een bevestigde
SARS-CoV-2-infectie.
- als iemand in het huishouden positief getest is, maar wees daarbij extra alert op het
ontstaan van klachten! Bij klachten blijft het kind wel thuis en laat zich direct testen.
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 over
specifieke situaties (zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen)
Wanneer een kind last van hooikoorts en/of chronische luchtwegklachten of
chronische verkoudheidsklachten heeft, ontvangen wij graag een medische verklaring.
Kinderen worden bij ziekte afgemeld (met ziektebeeld) zodat pm’ers niet onnodig in
school moeten zoeken.
Ouders mogen hun kind zelf niet brengen/halen in de volgende situaties:
- als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder
wacht op de testuitslag (bij negatieve uitslag of 24 uur klachtenvrij mag de ouder wel
weer brengen/halen);
- als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit;

TESTBELEID, THUISBLIJFREGELS - GEZONDHEID PERSONEEL.
•

Bij aanvang van de werkdag doen medewerkers de gezondheidscheck (vragenlijst,
alle vragen dienen met ‘nee’ beantwoord te kunnen worden, anders blijft de
medewerker thuis).
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•

•

•
•

•

•

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen met een zelftest. Het
gaat om (milde) klachten als:
- hoesten of niezen;
- neusverkoudheid of loopneus;
- keelpijn;
- verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- plotseling verlies van reuk of smaak;
- algehele malaise;
- hoofdpijn;
- spierpijn;
- pijn achter de ogen;
- vermoeidheid en verminderde eetlust.
Als de test positief is, moet de medewerker ten minste 5 dagen thuisblijven en
uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de
medewerker weer aan het werk.
Als de testuitslag negatief is mag de medewerker aan het werk.
In het geval dat een medewerker (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts)
besluit om niet getest te worden, mag de medewerker weer aan het werk als hij/zij
tenminste 24 uur klachtenvrij is.
Als iemand in het huishouden of in de privésfeer van het personeelslid getest is voor
COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, test de medewerker elke dag voor het
werken met een thuistest tot 5 dagen na de positieve test van de besmette persoon.
Als deze test positief is blijft de medewerker thuis, als de test negatief is kan de
medewerker aan het werk.
Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test,
blijft het personeelslid 5 dagen na de testafname in isolatie. Als het personeelslid na 5
dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie. Als het personeelslid binnen de 5 dagen
na de testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Als het
personeelslid 24 uur klachtenvrij is, mag zij uit quarantaine.

EXTRA MAATREGELEN VOOR HET WAARBORGEN VAN HYGIËNE BIJ
KINDEREN
•

•
•
•

Pm’ers wijzen de kinderen op de werkinstructie handen wassen. De handen worden
gewassen met water en zeep. Handen worden gedroogd met een papieren handdoek.
Na gebruik weggooien.
Kinderen worden gestimuleerd te hoesten/niezen in de elleboogholte;
De kinderen worden bij school buiten opgevangen en lopen netjes in de rij. Zonder
hand te geven en op gepaste afstand;
Kinderen nemen geen speelgoed van thuis mee naar de BSO.

Handen worden gewassen in de volgende situaties:
• Bij binnenkomst;
• Bij zichtbare verontreiniging van de handen;

BSO Fascinatio

•
•
•
•
•
•

Voor en na het aanraken of bereiden van voedsel;
Na hoesten, niezen, snuiten;
Voor en na het eten;
Na een toiletbezoek;
Na het buitenspelen;
Na contact met lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht
of bloed (van een ander kind).

EXTRA MAATREGELEN VOOR HET WAARBORGEN VAN HYGIËNE BIJ
PERSONEEL
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pm’ers houden zich aan de werkinstructie handen wassen uit het protocol Hygiëne.
De handen worden gewassen met water en zeep. De handen worden gedroogd met
een papieren handdoek. Na gebruik weggooien.
Er worden geen handen geschud.
Handen worden gewassen in de volgende situaties:
Bij binnenkomst;
Bij zichtbare verontreiniging van de handen;
Na een toiletbezoek;
Na het schoonmaken;
Na contact met lichaamsvocht zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht
of bloed;
Voor en na wondverzorging;
Voor en na het aanraken en bereiden van voedsel;
Voor en na het eten of helpen met eten.

EXTRA SCHOONMAAK MAATREGELEN
•

Pm’ers houden zich aan de gebruikelijke schoonmaak-regels vanuit het
schoonmaakschema van het RIVM;
• Handcontactpunten (deurklinken etc.) worden gedurende de corona periode meerdere
malen per dag schoongemaakt;
• Schoonmaken gebeurt met schoonmaakmiddel, schoonmaakazijn wordt niet
goedgekeurd door het RIVM;
• Schoonmaakwerkzaamheden worden afgetekend op de schoonmaaklijsten.

MAATREGELEN RONDOM HET BINNENKLIMAAT
•
•
•

Temperatuur:
De temperatuur wordt gemeten met een thermostaat;
De temperatuur in de verblijfsruimtes is tussen de 17 en 25 graden (nooit lager of
hoger);
Bij buitentemperaturen boven de 25 graden treedt het hitteprotocol in werking.
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•
•
•
•

Maatregelen à extra zorg voor een goed binnenmilieu:
Ventileren: extra ramen en/of deuren opendoen;
Ramen staan gedurende de dag op een kiertje;
Mechanische ventilatie staat heel de dag aan;
Bij het afsluiten van de dag wordt extra geventileerd door de deuren tegenover elkaar
open te zetten.
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BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8

- thuisblijven of niet?

Bedenk vóór je begint:
1. Begin bij het grijze blok dat van toepassing is op het kind en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Doorloop de boom voor ieder kind apart.
4. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. nieuwe inzichten en regelgeving.
Kijk voor de meest actuele versie op boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een engelstalige versie beschikbaar.

In dit schema
staan de richtlijnen
van het RIVM.

Is het kind positief
getest? Kind blijft
thuis!

START
KLACHTEN DIE
BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies
van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).**

Heeft het kind klachten
die bij corona passen*

Nee

Kind mag komen**

Ja

Hoe oud
is het kind?

4 jaar t/m
groep 8

Kind blijft thuis.**
Dringend advies
om te testen

0 t/m 3 jaar

Had het kind contact met iemand met
corona in de afgelopen 10 dagen?

Ja

Kind blijft thuis.
Dringend advies
om te testen

Nee

Hoest het kind veel* of heeft het
last van benauwdheid* of
koorts (38,0 of hoger)?

Ja

Kind blijft thuis.
Dringend advies
om te testen

Nee

Kind mag komen**

Scan deze QR code om de beslisboom direct
op je telefoon te downloaden.

* GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?
Zijn dit gebruikelijke/bekende klachten bij
het kind, zoals chronische
luchtwegklachten, hooikoorts of
astma, zonder aanvullende klachten?
Dan kun je de boom verder doorlopen
voor een kind zonder klachten. die
passen bij corona.

** LET OP
Voor een overzicht van alle klachten, zie
het Protocol bron- en contactonderzoek
COVID 19.
Als je contact had met iemand met
corona, vermijd dan 10 dagen contact
met kwetsbare of zieke mensen. Let
ook goed op het ontstaan van nieuwe
klachten.

WANNEER MAG EEN KIND WEER NAAR DE KINDEROPVANG / SCHOOL?
- Als de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode voorbij is.
- Doe bij terugkomst uit een (zeer) hoogrisicoland een test en volg de adviezen van Rijksoverheid. Zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/02/15/
groot-aantal-reisadviezen-krijgt-andere-kleur

GETEST?
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind de instructies van de GGD
op.
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school, ook als nog
niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD nog niet
voorbij is.
- Is het kind getest bij de GGD, dan blijft het kind thuis tot de uitslag bekend is.
Zelftesten kunnen worden gebruikt. Maar niet voor het verkorten van de quarantaineperiode.
Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus
NIET GETEST?
Een kind met klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest is, mag
weer naar de opvang/school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.
Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind na 7 dagen weer naar de kinderopvang of
school. Heeft het kind contact gehad met iemand met corona? Volg dan de instructies van de GGD op.

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang
en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Bel dan de regionale GGD.
Heb je andere vragen? Bel dan het landelijke informatienummer coronavirus
van de Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

BSO Fascinatio

© 25 februari 2022
Deze beslisboom is gemaakt door
BOinK in samenwerking met AJN
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

