
Hoe passen we de Coronamaatregelen toe bij Mamaloe? 

 

16 juni 2021 

Ook voor de Coronapandemie voldeden wij al aan 
bepaalde hygiënemaatregelen. Daarvoor hebben 
wij een aantal protocollen waarnaar u kunt vragen 
bij onze medewerkers. 
 
Maar wij  passen nu nog extra 
maatregelen toe: 

- Wij volgen de voorschriften 
van het RIVM zoals nog vaker handen 
wassen, niezen en hoesten in ellenboog, 
geen handen schudden en we bewaren de 
anderhalve meter afstand 

- Wij volgen de richtlijnen bij ziekte 
verschijnselen voor zowel kinderen als 
beroepskrachten. Daarbij geldt ook 
wanneer 1 gezinslid koorts of 
benauwdheidsklachten heeft, iedereen 
thuis blijft.  

- We hebben afspraken m.b.t reinigen van 
speelgoed. Zo wordt het speelgoed vaker 
schoongemaakt. 

- Bij het slapen proberen we zoveel mogelijk 
afstand te bewaren tussen de kinderen 
Tussendoor worden de bedden steeds 
verschoond. 

 

 
 
Haal en breng momenten: 

- Tijdens het ophalen van het kind wordt de 1,5 
meter gewaarborgd tussen volwassenen. 

- Kinderen worden door één ouder gebracht.  
- Een ouder mag een kind niet zelf brengen of halen 

als er sprake is van corona-gerelateerde klachten. 
De ouder moet dan thuis blijven. 

- Voor externe bezoekers en ouders geldt een 
mondneusmaskerplicht wanneer zij de locatie 
betreden. 

Oudercontacten houden we op afstand en kort. Indien 
langer nodig is kan dit altijd telefonisch.

 
 

Wanneer mogen kinderen  naar de opvang  
 
Kinderen onder de 4 jaar  mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, niezen en/of keelpijn) of bekende 
hooikoortsklachten naar de opvang behalve: 

- Als het kind klachten heeft m.b.t COVID-19 zoals koorts (38 graden of hoger), benauwdheid, plotseling 
geur en smaakverlies. 

- Als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met COVID-19. 
- Wanneer er in het huishouden iemand klachten heeft en nog geen negatieve uitslag heeft. 

Om dit goed te monitoren volgen wij de Beslisboom 0-12 jaar. 
 
Wanneer kinderen van 4 jaar en ouder verkoudheidsklachten hebben, volgen wij altijd de  
Beslisboom 0 jr t/m groep 8. 
 

 
 

Meer informatie?  
De actuele Beslisboom vindt u HIER  
Corona en kinderopvang: informatie voor ouders 
 

 

https://www.boink.info/beslisboom
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

