Tijdelijk protocol coronavirus
I.v.m. het coronavirus zijn de volgende preventieve maatregelen per direct van kracht.

1. Extra alertheid bij koorts (>38 graden) én veel hoesten of kortademigheid
Heeft een kind koorts (meer dan 38 graden) én moet het veel hoesten of heeft het last van kortademigheid? Dan
wordt ouders verzocht om het kind direct te komen ophalen. Heeft het kind deze klachten al als het gebracht
wordt, dan wordt ouders verzocht het kind mee naar huis te nemen. De werkinstructie ‘zieke kinderen en
ongevallen’ wordt tijdelijk aangescherpt waarbij kinderen vanaf 38 graden koorts opgehaald moeten worden.
Neem bij twijfel over de ziektesymptomen van een kind contact op met je leidinggevende voor overleg.

2. Hygiëne
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen en kinderen hierin te begeleiden.
•Was je handen regelmatig
•Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•Gebruik papieren zakdoekjes

3. Wat moet je doen als er mogelijk sprake is van infectie bij jezelf of iemand
in je omgeving met het virus?
Ouders melden dit direct telefonisch bij Kinder Opvang Parkstad. Dit kan bij locatie, de locatiemanager of het
Centraal Bureau. Medewerkers melden zich ziek bij de leidinggevende.
Neem direct contact op met je huisarts of huisartsenpost. Ga niet naar de huisarts of huisartsenpost toe. Je kunt
dan anderen die daar aanwezig zijn besmetten. De huisarts stelt aan de hand van een aantal vragen vast wat er aan
de hand is en vertelt wat je eventueel moet doen. Je huisarts zal een (mogelijke) infectie melden bij de GGD om
verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

4. Contact met GGD opnemen
Wanneer er een vermoeden is dat een kind, ouder, medewerker of andere bezoeker van één van onze locaties
besmet is, zal er contact worden opgenomen met de GGD voor verder advies. Als er bij een persoon het
coronavirus wordt vastgesteld, belt de GGD mensen die contact gehad hebben met de zieke en risico lopen om ook
ziek te worden. Dit wordt 'contactonderzoek' genoemd. De GGD vraagt na of deze contacten ook ziek zijn. Als
iemand ziek is, dan wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Als iemand niet ziek is volgt de GGD de gezondheid van
die persoon, tot 2 weken na het laatste contact met de zieke persoon. Na 2 weken kan iemand niet meer ziek
worden. Daarnaast zoekt de GGD ook uit van wie iemand het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Dit wordt
'brononderzoek' genoemd. Aan de hand daarvan worden er mensen in quarantaine geplaatst. Daarna wordt
beoordeeld welke aanvullende maatregelen nodig zijn.
Telefoonnummer GGD: 088 - 880 50 00

5. Sluiting van locaties
De sluiting van scholen en kinderopvangorganisaties is dan een van de mogelijkheden. De minister beslist
uiteindelijk of sluiting noodzakelijk is, na nauw overleg met alle betrokken instanties als RIVM, GGD en de
vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s. Maar de beslissing wordt in Den Haag genomen. De minister bepaalt
of sluiting noodzakelijk is.
Vragen?
Mocht je naar aanleiding van dit tijdelijke protocol nog vragen hebben, neem dan contact op met je
leidinggevende.

