Naar de PSZ in coronatijd. Hoe doen we dat?
Brengen

1. Peuters wassen thuis hun handen voor ze naar de PSZ komen en ze worden
geleerd in een papieren zakdoekje hun neus te snuiten en in hun elleboog te hoesten of niezen.

2. Eén van de ouders brengt de peuter. U komt uiteraard alleen uw peuter brengen als u zelf volledig gezond bent.
3. Bent u teruggekeerd uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, dan
wordt u gevraagd 10 dagen in quarantaine te gaan en mag u uw peuter niet zelf halen of brengen.

4. U bewaart royaal de 1,5 afstand tussen de andere ouders en de pedagogisch medewerkers.
5. U wacht buiten samen met uw peuter tot 8.35 uur buiten het plein van de R. de Jagerschool. Daarna mag u voor de
deur op het plein, op afstand van de andere ouders wachten. Binnen wachten met slecht weer is helaas niet
mogelijk.

6. Om 8.45 uur opent de PM-er de deur en mogen de peuters die op het plein afscheid willen nemen van hun ouders
meteen meelopen naar binnen.

7. De kinderen die met hun ouders naar binnen willen doen dat om de beurt. Er is dus max. 1 ouder tegelijk in de
gang. Ouders dragen binnen een mondneusmasker. Breng- en haalmomenten zijn kort. Aanvullende informatie
over een kind kan via de mail of telefonisch worden gedeeld.

8. Uitgangspunt is dat kinderen zonder en met alléén lichte verkoudheidsklachten en verhoging tot 38 graden naar de
opvang mogen. Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kunt u gebruik maken
van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom
NB: Wilt u hierin zelf uw verantwoordelijkheid nemen (ook voor de veiligheid van de medewerkers) en de beslissing
niet over laten aan de PM-ers?

9. Als een huisgenoot positief getest is mag de peuter niet komen. Lees hiervoor goed de uitgebreide richtlijnen na.
Op de groep

10. We zorgen voor voldoende ventilatie, kleed uw kind dus iets warmer dan u gewend bent.
11. We zorgen ervoor dat de kinderen regelmatig hun handen wassen.
12. PM-ers houden onderling 1,5 m afstand, van de kinderen afstand houden hoeft niet.
13. Als een kind gedurende de dag andere klachten krijgt passend bij COVID-19, gaat het naar huis, u wordt dan
geadviseerd uw kind te laten testen.
Naar huis

14. U kunt uw peuter aan het einde van de morgen weer ophalen bij het hek van het schoolplein aan de kleuterzijde.
Denk ook daar aan de 1,5 meter afstand. En even handen wassen thuis…

15. Er is extra aandacht voor het schoonmaken van materialen en hotspots.
PS: Denkt u aan extra droge kleren in de tas en voldoende luiers en luierdoekjes? En graag een naam op de tas, de beker
en het fruitbakje. Dank!

