Hersteld Hervormde gemeente Elst
Regels en adviezen met betrekking tot de crèche
Algemeen:
Tijdens de ochtenddienst is er oppas.
Per dienst wordt er 1 volwassene en 1 tiener ingepland om op de kinderen te passen.
Per dienst verwachten we max. 10 kinderen.
Kinderen:
Kinderen mogen gebracht worden, behalve:
• als het kind hoest of verkouden is
• als het kind koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19-infectie;
• als het kind een gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19:
◦ verkoudheidsklachten
◦ hoesten
◦ koorts (vanaf 38 graden);
◦ benauwdheid;
◦ plotseling verlies van reuk of smaak;
◦ een combinatie van bovenstaande.
Kinderen hoeven onderling en ook richting oppassers geen afstand te bewaren.
Volwassenen:










Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
Haal- en brengmomenten zijn kort.
kinderen worden door één volwassene gebracht.
In- en uitgang: de gebruikelijke deur van het halletje
In het halletje worden de kinderen opgevangen door de oppas.
Zie je dat er al iemand in het halletje is, dan buiten op afstand wachten, totdat diegene weer naar buiten is.
Er zijn max. 1 volwassene, en 1 oppas tegelijk in het halletje. (afgezien van de kinderen die gebracht worden)
Ophalen gebeurt op dezelfde manier als het brengen.
Als je je kind gebracht hebt ga je weer via buiten terug naar de vooringang van de kerk.

Hygiëne:
➔ Zeep en papieren handdoeken moeten aanwezig zijn.
➔ Was handen vóór:
◦ Het bereiden of aanraken van eten of flesvoeding;
◦ het eten of helpen bij eten;
◦ het verzorgen van een wond
◦ het aanbrengen van crème of zalf.
➔ Was handen na:
◦ het bezoek aan het toilet;
◦ het verschonen van een luier;
◦ het afvegen van de billen van een kind;
◦ het contact met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed;
◦ het verzorgen van een wond;
◦ bij zichtbaar of voelbaar vuile handen;
◦ het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek)
◦ het contact met vuil textiel, afval of de afvalbak;
◦ het schoonmaken.
➔ Verschoningskussen na iedere verschoning schoonmaken met allesreiniger.
➔ Na afloop van de dienst:
● alle gebruikte tafels en stoelen afnemen;
● speelgoed dat door baby’s in hun mond gedaan is schoonmaken;
● deurklinken, lampenknoppen en aanrecht schoonmaken;
● stofzuigen.

