
  
 

Corona Protocol Gastouderbureau Pippelien 

 
Door de heersende Corona pandemie zijn vanaf 11 mei 2020 de volgende regels/ maatregelen van 
kracht binnen iedere Gastouderopvang-locatie.  

De opvanglocaties gaan vanaf maandag 11 mei 2020 weer open voor alle reguliere gastouderopvang. 
Met uitzondering van gastouders die zich in de Risicogroep bevinden of een huisgenoot hebben die 
in de Risicogroep valt. 

Het “Protocol heropening kinderopvang” is de leidraad voor onderstaande maatregelen. Deze kun je 
vinden via deze link: 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-
heropening-kinderopvang?fbclid=IwAR1_-
p6PhDldhSlDZRpqjKgWlvBEF6fxOKOIxhd4eqg34rd4ItwEVYj3TrU 

 

1. Algemene RIVM richtlijn veiligheidsrisico’s 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

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

 
• Tussen GASTOUDER  en OUDERS moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden 

 
• Gastouder draagt er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD en alle andere    

vraagouders, indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben. 

• Bij binnenkomst zal er gevraagd worden of kinderen klachten hebben en indien dat zo is 
moet het betreffende opvangkind naar huis. (Graag je kind voordat je naar de opvang komt 
preventief temperaturen.) 

• Bij twijfel door gastouder wordt overlegd met ouders om het kind op te halen 

 
• Wanneer er klachten ontwikkelen gedurende de dag, worden ouders gebeld om het 

opvangkind direct op te halen. 

 

2. Algemene regels 
 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 
 

• Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent   
en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.                                            

• Geen handen schudden 

 
• Hoesten/niezen in de elleboog                         

 
• Niet aan je gezicht zitten 

        ** Probeer dit indien mogelijk ook zo goed mogelijk je kind aan te leren 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-kinderopvang?fbclid=IwAR1_-p6PhDldhSlDZRpqjKgWlvBEF6fxOKOIxhd4eqg34rd4ItwEVYj3TrU
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-kinderopvang?fbclid=IwAR1_-p6PhDldhSlDZRpqjKgWlvBEF6fxOKOIxhd4eqg34rd4ItwEVYj3TrU
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-kinderopvang?fbclid=IwAR1_-p6PhDldhSlDZRpqjKgWlvBEF6fxOKOIxhd4eqg34rd4ItwEVYj3TrU


  
 

 

 3.  Breng en haal momenten en contact met ouders 

 
• Brengen en halen van het opvangkind/ kinderen,  gebeurd door 1 ouder. 
• Ouders mogen NIET MEE NAAR BINNEN 

• Volwassenen moeten ten alle tijden de 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van elkaar. 
• Graag overleg wanneer verwacht wordt dat afscheid even lastig kan zijn (omdat het toch 

weer een tijdje geleden is). Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een 
kinderwagen, of de box zodat het kind rustig overgepakt kan worden zonder dat de 1,5 
meter afstand hoeft te worden doorbroken. 

• Houd je zo goed mogelijk aan de afgesproken haal en breng tijden.  
• Mocht het voorkomen dat er bij aankomst een andere ouder aanwezig is, is het verzoek op 

gepaste afstand te wachten tot voorgaande ouder weg is.  
• Voor het ophalen graag via de app of telefonisch laten weten dat je onderweg bent, dan zorg 

de gastouder ervoor dat het kind klaar staat en de spullen gepakt zijn. 
• Overdracht bij brengen en halen zo kort mogelijk. Bijzonderheden worden gecommuniceerd 

via de app, telefonisch of overdracht schriftje 

 

4. Hygiëne maatregelen 

Uiteraard wordt er extra aandacht besteed aan hygiëne.  

• Oppervlakten zullen meerdere keren per dag afgedaan worden. 
• Er zal extra aandacht zijn voor reiniging speelgoed. 
• Extra aandacht voor handen wassen. 

• Handen worden gewassen direct bij binnenkomst 
• Op de gebruikelijke momenten zoals, voor het eten, na het toilet gebruik, na het 

buitenspelen, na het knutselen etc. 
• Eventueel zullen er extra handen was momenten worden ingevoerd 

• Slaap en opvangruimte worden extra gelucht 
• Zorg voor voldoende extra kleding in de tas. 
• Zorg dat er een eigen thermometer voor het kind in de tas zit. 

 

5. Thuisblijf regels gezondheid kinderen 

Iedere Gastouder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  

• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis       
• Neusverkoudheid/snotneus 
• Hoesten 
• Moeilijk ademen/benauwdheid 

• Kinderen met koorts boven 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 boven 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 klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven  

• Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis  
• Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s) 

 

6. Thuisblijfregels gezondheid gastouder 

 
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM: 

• Gastouder met luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen of 
benauwdheid) en/of koorts boven 38 graden Celsius mag geen opvang verlenen en worden 
getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan 
het werk. 

• Gastouders worden getest conform de zorgaanpak. 
• Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder 

verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang 
worden geboden.  

** Ouders met cruciale beroepen zouden in dit geval nog gebruik kunnen maken van de noodopvang 
elders via Pippelien of wanneer dit niet mogelijk blijkt bij een grotere opvangorganisatie in de buurt 
die noodopvang aanbiedt. 

 

7.  Vervoer 

Probeer zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

 

8. Tijdens de opvang 

Tijdens de opvang zal het onmogelijk zijn om de 1,5 meter afstand te bewaren met de kinderen. 
Zowel voor de kinderen onderling als tussen gastouder en de kinderen. Dit is simpelweg voor deze 
doelgroep kinderen nog niet uit te leggen of te begrijpen. De emotionele veiligheid van de kinderen 
moet natuurlijk ook gewaarborgd worden. Dit valt overigens ook binnen de richtlijnen van het RIVM. 

9. Buiten de opvang Buiten de opvang willen we iedereen vragen om zich zo goed mogelijk te 
houden aan alle maatregelen en adviezen van de overheid. Dit om jezelf, je gezin, maar ook de 
andere opvang kinderen en  de Gastouder en haar eventuele gezin, aan zo min mogelijk risico’s bloot 
te stellen en elkaar zo goed mogelijk te beschermen.  

        

                                                                                            
        

       

 



  

 


