
  

 

BE-31 13 april 2021                                          1/3 

Coronabeleid 

 

Om eventuele besmetting met het coronavirus binnen Kombino te voorkomen, hanteren wij de 

volgende richtlijnen. 

 

• Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of 

keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar Kombino, behalve: 

o als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID -19 zoals: koorts (38 graden 

Celsius en hoger ), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van 

reuk en/of smaak;  

o als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID -19 infectie;  

o als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook 

koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve 

testuitslag; 

o als een ouder getest wordt en het kind niet door iemand anders dan de geteste ouder 

gebracht kan worden. 

Wij gebruiken hierbij de Beslisboom 0 jaar t/m groep 8. Deze beslisboom is gemaakt door 

BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 

• Kinderen mogen pas weer naar Kombino komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben of 

een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.  

• Als iemand in het huishouden van uw kind(eren) negatief getest is voor COVID -19, of als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen uw kind(eren) weer naar Kombino. 

• Als iemand in het huishouden van uw kind(eren) positief getest is voor COVID-19 dan zijn de 

adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in 

quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette 

huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen 

de besmette persoon en alle huisgenoten). Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten 

kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID -19 uit 

isolatie mag. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie (zonder risicocontact 

met huisgenoten) is mogelijk, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 

dagen quarantaine weer naar Kombino mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.  

• Er zijn vaste breng- en ophaaltijden. U kunt uw kind(eren) tussen 07.00-09.00 uur brengen en 

tussen 16.00-18.00 uur ophalen. Tussen deze tijden is de bij u bekende ingang geopend. 

• Er wordt geen gebruik gemaakt van beschermende slofjes, aangezien de u niet op de groep 

komen en alleen door de gang lopen. 

• Bij binnenkomst kan u uw handen desinfecteren met handgel.  

• U wordt verzocht 1,5 meter afstand van de leidsters te houden en vice versa. 

• Er geldt een maximum van vier ouders op de gang. Hou hierbij 1,5 meter afstand van andere 

ouder(s)/verzorger(s). Kombino zorgt voor een snelle doorstroom. 

• U wordt verzocht uw kind(eren) alleen te komen brengen en ophalen. Dus niet met het hele 

gezin. U kunt dan een korte overdracht geven. 
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• U kunt een uitgebreide overdracht van hun uw kind(eren) communiceren via Konnect. Op 

deze manier wordt het moment van het brengen en ophalen van de kind(eren) zo kort 

mogelijk gehouden. Wilt u met een leidster in gesprek dan kunt u dit telefonisch afstemmen 

met de leidster. 

• Kind(eren) worden over gedragen bij de deur in plaats van op de groep. U kunt uw 

kind(eren) laten zitten of staan op de grond, zodat de leidster het kind daarna kan optillen 

indien nodig. Voor baby’s geldt dat zij in een wipstoeltje neergelegd worden, waarna de 

leidster het kind vanuit daar kan optillen.  

• De medewerkers dragen zorg voor goede hygiëne van zichzelf en de kinderen en volgen 

hierbij de richtlijnen van het RIVM. 

• Medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts (38°C en hoger) melden dit bij de directie en 

blijven thuis. Zij zullen getest worden op COVID-19. Wanneer ze positief getest zijn, blijven 

ze minimaal 7 dagen thuis en moeten daarna minimaal 24 uur klachtenvrij zijn voor ze weer 

aan het werk gaan.  

Medewerkers die negatief getest zijn, kunnen ze weer komen werken. Hierbij volgt Kombino 

te allen tijde het advies op van de GGD. 

• De groepen, slaapkamers en toiletten worden regelmatig schoongemaakt. Extra aandacht is 

hierbij voor handvaten van deuren en andere contactpunten die veelvuldig worden 

aangeraakt. Dit geldt ook voor het speelgoed. 

• Er wordt gezorgd voor een goede ventilatie op de groepen. 

• Verjaardagen van kinderen worden op de eigen groep gevierd. De kinderen gaan niet langs 

de andere groepen om te trakteren aan de andere leidsters. U kunt uw jarige voorverpakte 

voedselwaren laten trakteren.  

 

In geval van besmetting van een medewerker of kind van Kombino is het van belang dat uw kind 

direct in thuisquarantaine gaat, omdat uw kind besmet kan zijn door de persoon met COVID-19. 

Uw kind moet 10 dagen na dit laatste risicocontact met de persoon met COVID-19 in 

thuisquarantaine. Door thuis te blijven is de kans klein dat uw kind andere mensen besmet als 

blijkt dat uw kind besmet is.  

• Testen bij klachten: Neem direct contact op met de GGD voor het inplannen van een test als 

uw kind één van de onderstaande klachten krijgt, ook als uw kind eerder een negatieve 

testuitslag had. Een afspraak maken kan via 0800-1202 of op de testdag zelf via 

Coronatest.nl.  

• Geef aan dat het om een test bij een kind gaat. 

o verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn  

o (licht) hoesten  

o plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)  

o kortademigheid/benauwdheid  

o verhoging of koorts.  

• Zonder klachten testen op dag 5: Het advies is om uw kind op of na dag 5 na het laatste 

contact met de persoon met COVID-19 te laten testen, om te kijken of uw kind uit quarantaine 

kan. Ook als uw kind geen klachten heeft. Maak hiervoor een testafspraak via 0800-2035.  
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• Als de testuitslag positief is (een besmetting wordt aangetoond), gaat uw kind in thuisisolatie. 

Alle huisgenoten blijven dan ook thuis. De GGD zal contact met u opnemen. Als de 

testuitslag negatief is (er wordt géén coronavirus aangetoond), dan kan de thuisquarantaine 

worden gestopt. De kans dat uw kind dan nog ziek wordt is heel erg klein. Uw kind mag weer 

naar de kinderopvang.  

• Vermijd dan nog wel het contact met kwetsbare personen tot en met 10 dagen na het contact 

met de persoon met COVID-19. Ga dus niet met uw kind naar opa en oma. Blijf ook goed op 

klachten letten bij uw kind, als hij/zij weer naar buiten mag. Als uw kind klachten krijgt, of de 

klachten van uw kind veranderen, laat uw kind dan direct (opnieuw) testen. Houd uw kind 

thuis totdat de testuitslag bekend is.  

• Direct testen (vóór dag 5): Als u snel wilt weten of uw kind besmet is, bijvoorbeeld omdat uw 

kind contact heeft gehad met iemand met een kwetsbare gezondheid, dan kunt u uw kind óók 

direct laten testen. Dit is dan een extra test, vóór dag 5 na het contact met de besmettelijke 

persoon. Let op: als de test negatief is (er wordt geen coronavirus gevonden), dan moet uw 

kind nog wel in quarantaine blijven. Dan is er nóg een test nodig op of na dag 5 na het laatste 

contact met de besmettelijke persoon om de quarantaine te kunnen stoppen (zie informatie 

bij testen op dag 5). 

 

 

NB In geval er vanuit de overheid nieuwe maatregelen worden genomen, die op dit beleid van toepassing 

zijn, zal het beleid hierop aangepast worden. 

Zie ook Protocol kinderopvang & COVID-19, opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in 

samenspraak met SZW 

 


