
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang 
(dagopvang, BSO en gastouderopvang) voor ouders en verzorgers 

 Kinderen kunnen op een goede manier naar de kinderopvang als wij ons samen houden aan de volgende maatregelen.

8 februari 2021

> U klachten heeft  die passen bij corona: 
verkoudheidsklachten, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts, 
plotseling verlies van reuk, smaak of beide 
(zonder neusverstopping). 

 
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de 
opvang als zij alleen verkoudheidsklachten 
hebben. Bij andere klachten blijven ook zij 
thuis. 

 
> Een huisgenoot corona hee ft, ook kinderen 

blijven dan thuis. 
 
> Een huisgenoot naast milde corona 

klachten ook koorts (vanaf 38 graden 
Celsius) heeft  of last van benauwdheid. 

 
Iedereen (ook kinderen) blijft  thuis totdat de 
huisgenoot een negatieve testuitslag heeft . 

 
> U terug komt uit een land waarbij in het 

reisadvies staat dat u in thuisquarantaine 
gaat. 

 
> U een nauw contact bent van iemand met 

corona. Dit geldt ook voor kinderen van  
0 tot 12 jaar. U moet dan 10 dagen in  
quarantaine. Op dag 5 kunt u testen en met 
een negatieve test weer aan het werk of uw 
kind naar de opvang.

Blijf thuis als:

Afstand

Draag een mondkapje bij het brengen 
en halen

Maximaal één volwassene brengt de kinderen  
naar de kinderopvang en haalt ze weer op.   
Ouders betreden niet de locatie, tenzij  
noodzakelijk en dan met een mondkapje op.

Volg aanwijzingen verzorgers op

Ouders en kinderen volgen de regels en 
aanwijzingen op van de pedagogisch 
medewerker of gastouder.

Vervoer

Houd altijd 1,5m afstand: 
> Tussen volwassenen.

Meer informatie over thuisquarantaine: 
rijksoverheid.nl/quarantaine

1,5m afstand houden niet nodig: 
> Tussen kinderen. 
> Tussen pedagogisch medewerker/ 

gastouder en kinderen tot en met 12 jaar.

Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk 
lopend of met eigen vervoer naar de 
kinderopvang.
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