HERVORMDE GEMEENTE HAZERSWOUDE
COMMISSIE OPPAS

Sept 2020

Gebruiksplan Covid-19 t.b.v. oppas 0-4 jaar
Algemeen:
•
•
•
•
•

•

Het rooster, zoals opgesteld voor 2020, gaat weer van kracht. Mogelijk kan er 1 oppasser minder aanwezig
zijn i.v.m het beperkt aantal kerkgangers.
De leiding kan alleen dienst hebben als zij, noch hun huisgenoten symptomen van het coronavirus vertonen.
Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt er een vervanger geregeld.
Leiding en kinderen dienen thuis de handen te wassen en bij binnenkomst dienen de handen te worden
ontsmet met de handgel die in de ruimtes beschikbaar zal zijn.
De kinderen dienen zoveel mogelijk thuis naar de wc te gaan.
Jonge kinderen zijn vaak verkouden en mogen met neusverkoudheid naar de oppas komen. Ook kinderen die
bekend zijn met hooikoorts zijn welkom. Als kinderen of hun ouders / broertjes of zusjes corona-gerelateerde
klachten hebben zijn ze helaas deze keer niet welkom (bijv koorts of benauwdheidsklachten). Bij twijfel over
de gezondheid van een kind kan de leiding het kind weigeren.
Ook kinderen die binnen 14 dagen voor de oppas op vakantie zijn geweest naar een land met code rood of
oranje zijn even niet welkom.

Breng- en haalmomenten, contact met ouders:
•
•
•
•

De kinderen dienen door één volwassene te worden gebracht en/of gehaald.
Volwassenen dienen onderling 1,5 meter afstand te houden bij het brengen en halen van de kinderen. In de
ruimte zijn maximaal 3 ouders aanwezig met ophalen. De rest wacht buiten met onderling 1,5m afstand.
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan vooraf doorgegeven worden aan Nienke (0612805272) om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen.
Het contact tussen kinderen en volwassenen en tussen ouders onderling wordt zoveel mogelijk beperkt.

Tijdens de oppas:
•
•
•
•
•

De ruimte waar de oppas plaatsvindt, laat het toe dat er 1,5 meter afstand bewaard kan worden tussen
volwassenen.
Hoewel volgens de overheidsregels kinderen tot en met 12 jaar geen afstand hoeven te houden tot
volwassenen, streven wij er wel naar zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.
Kinderen mogen samen (met de leiding) zingen.
Na afloop van de oppas ruimt alleen de leiding het speelgoed op.
Na afloop van de oppas worden de oppervlakken van tafels en stoelen, de handgrepen en toiletten met
desinfecterende middelen schoongemaakt.

