Protocol gedragsregels in het Omgangshuis tegen verdere
verspreiding van het corona virus in Nederland
In dit protocol staan gedragsregels voor ouders, kinderen en medewerkers hoe de verspreiding van het coronavirus in Nederland, ook bij begeleide omgang en oudergesprekken in het Omgangshuis, tegen te gaan. We
hopen dat bezoekers van het Omgangshuis hier net zo zorgvuldig mee om willen gaan als wij. Alleen door
samen te werken kunnen we al deze nieuwe regels realiseren en de corona-uitbraak beperken.
Dit document kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, overheidsmaatregelen
en/of nieuwe inzichten van deskundigen.
Datum: 1 mei 2020
1.

2.

Op 21 4 2020 heeft de overheid aangegeven dat de scholen en kinderdagverblijven, met specifieke
maatregelen, vanaf 11 mei 2020 weer gaan starten. Daaraan ten grondslag ligt de visie van de
overheid dat kinderen sterk verminderd vatbaar zijn voor/of drager van het virus.
Het Omgangshuis volgt daarbij de RIVM richtlijnen zoveel als mogelijk (zoals deze zijn uitgewerkt voor
kinderopvangorganisaties):
a. Tussen kinderen en ouders hoeft bij de begeleide omgang geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden.
b. Tussen personeelsleden en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden. Ouders zien daarop toe.
c. Tussen personeelsleden en ouders moet ten alle tijden 1,5 meter afstand bewaard worden.
Beiden zien daarop toe.
d. De begeleide omgang vindt plaats in een vaste ruimte.

Deze overheidsrichtlijnen betekenen enerzijds dat het Omgangshuis vanaf 11 mei 2020 in ieder geval de face to
face omgangsbegeleidingen weer oppakt. Anderzijds zal vooralsnog in zeer beperkte mate de noodzakelijke
gesprekken met ouders samen worden voortgezet, aangezien het advies daarvoor nog steeds geldt om
contacten te beperken.

III Ouders
1

Binnenkomst

Ouders doorlopen de volgende stappen alvorens binnenkomst.
In de hal:
Stap 1: Handen desinfecteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de daarvoor
beschikbare middelen.
Stap 2: Gezondheidsverklaring ondertekenen. Deze ligt op de tafel in de hal.
Stap 3: Gebruikte pen, tafel en eventueel deurklink desinfecteren met een
reinigingsdoekje. De reinigingsdoekjes worden direct weggegooid in de
prullenbak onder de tafel.
Bij binnenkomst:
Stap 4: Ouders nemen de ondertekende gezondheidsverklaring mee naar
binnen en leggen deze op de hiervoor aangegeven tafel.
Stap 5: Een medewerker van het Omgangshuis zal verdere instructies geven
over waar plaats te nemen.

2

Toiletbezoek

Voor een toiletbezoek worden de volgende stappen doorlopen.
Vooraf:
Stap 1: Laat de medewerker van het Omgangshuis weten dat u het toilet wil
bezoeken.

Stap 2: De medewerker zal bepalen of het toilet vrij is. U verlaat de
speelruimte pas wanneer de medewerker heeft aangegeven dat dit mogelijk is.
Het toilet kan worden bereikt via de op de grond aangegeven belijning.
Achteraf:
Stap 3: Zelf schoonmaken toilet en deurklink. Nadat gebruik is gemaakt van
het toilet, dient deze zelf schoon te worden gemaakt met de beschikbare
schoonmaakmiddelen. De gebruikte schoonmaakdoeken worden weggegooid in
de prullenbak. Verdere instructies zijn te vinden op de deur van het toilet.
Stap 4: Handen wassen. Voor het handen wassen maakt u gebruik van de
handenwasinstructies bij de wasbak.
Stap 5: U kunt terugkeren naar de speelruimte via de op de grond aangegeven
belijning.
Wanneer het kind of één van de kinderen het toilet wil bezoeken, dient de
ouder ervoor te zorgen dat de bovengenoemde instructies correct worden
uitgevoerd. De medewerker kan eventueel bij het andere kind blijven.
3

Omgang

Gedurende de omgang blijven ouder en kind in een vaste speelruimte.
Bij toiletbezoek word stappenplan 3.2 opgevolgd.
Volwassenen houden ten alle tijden 1,5 meter afstand.
Ouder en kind mogen fysiek contact hebben, tenzij hierover andere afspraken
zijn gemaakt.

5

Overdracht

Wanneer ouder en kind arriveren wordt stappenplan 3.1 opgevolgd. Ouder en
kind desinfecteren beide hun handen.
Gedurende de overdracht worden ouders geacht plaats te nemen op de
aangegeven overdrachtsstip.
Volwassenen houden ten alle tijden 1,5 meter afstand.
Beide ouders en kind mogen fysiek contact hebben, tenzij hierover andere
afspraken zijn gemaakt.

6

Persoonlijke
bezittingen

Jassen worden opgehangen op de kapstok bij de speelruimte.
Neem zo min mogelijk bezittingen mee.
Voor ouders met kinderen die nog een luiertas hebben, probeer deze zo
minimaal mogelijk in te pakken. Geef ten alle tijden een verschoonkleed mee.

7

Eten en drinken

Het Omgangshuis verzorgt koffie, thee, limonade en koekjes in recyclebaar
wegwerp servies. Ouders nemen zelf geen etenswaren of drinken meer mee.
De keuken is niet meer beschikbaar voor het klaarmaken van voedsel of
drinkwaren van cliënten of door cliënten.
Uitzondering: Wanneer voor jonge kinderen warm water nodig is i.v.m.
flesvoeding, kan dit worden aangegeven bij de medewerker van het
Omgangshuis. De medewerker zal dan warm water verzorgen en de ouder kan
in de algemene ruimte de flesvoeding bereiden.

IIII Ruimte-indeling
1

Het Omgangshuis

Op de grond zullen lijnen en stickers te vinden zijn met instructies over de
ruimte-indeling.

2

Ruimtes

De tafel- en stoelenindeling zal aangepast worden zodat de 1,5 meter afstand
tussen volwassenen kan worden gewaarborgd.

3

Neutrale pad

4

Speelruimte

Het neutrale pad loopt door het Omgangshuis langs alle verschillende ruimten.
Ook op dit pad geldt 1,5 meter afstand houden.
Alleen op woensdag, vrijdag en 1x per 3 weken op zaterdag kan begeleide
omgang plaatsvinden. Op deze dagen wordt het Omgangshuis vooraf en na
afloop grondig gereinigd met hulp van een daartoe bevoegd
schoonmaakbedrijf.
Het Omgangshuis beschikt over drie speelruimtes. Ouders en kinderen blijven
in de hen toegewezen ruimte, muv toiletgang.
In de speelruimte mag aanwezig zijn:
-

5

Overdracht

6

Keuken

7

Toilet

8

Overige ruimten
van het
Omgangshuis

Maximaal 1 ouder
Maximaal 1 omgangsbegeleider/medewerker
Kind(eren) van 1 gezin

De bezoekende ouder blijft in de speelruimte, de verzorgende ouder brengt de
kinderen tot de deur van de speelruimte, de begeleidster ontvangt de kinderen
en brengt deze naar de andere ouder. De bezoekende ouder legt voor de
overdracht de kinderen de regels van het Omgangshuis en afstand houden uit.
Bij het ophalen van kinderen blijft de bezoekende ouder in de ruimte en
neemt daar afscheid. De begeleider neemt de kinderen mee naar de andere
ouder die buiten de speelruimte blijft wachten.
Alleen personeel van het Omgangshuis komt in de keuken. Ouders hebben daar
geen toegang meer toe tot nader bericht.
In het toilet is maximaal 1 persoon aanwezig. Wanneer een ouder een kind bij
de toiletgang helpt in overleg met de begeleidster, blijft de deur van de
toiletruimte naar de centrale ruimte open.
Ouders en kinderen gebruiken alleen het cliënttoilet en medewerkers het
personeelstoilet. Dit staat op de toilet-deur aangegeven.
Ook hier geldt de regel van 1,5 meter afstand.

