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CORONAVIRUS COLVID-19
HOFFELIJK BOUWEN AAN DE TOEKOMST
Amsterdam, 09-03-2020,
Wat moet u doen om een besmetting met het coronavirus te voorkomen? Wanneer trekt u aan de bel? Als er toch een
besmetting is, wat doet u dan? Wat doet buitenschoolse opvang Kids Paleis aan preventieve maatregelen? Kids Paleis
snapt dat door al het nieuws, het moeilijk wegwijs is geworden en u graag duidelijkheid wenst. Hier heeft Kids Paleis
de vele vragen bij elkaar gezet en voorzien van antwoorden, wat wij niet alleen belangrijk achten maar ook wat u
van ons kunt verwachten.
Wat als u kind symptomen van het coronavirus vertoont?
•
Indien u een vermoeden heeft, dient u het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen
met uw eigen huisarts of de lokale GGD.
•
Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind apart en
nemen zij direct contact op met u als ouder, waarna u het kind komt ophalen en telefonisch contact
opneemt met uw eigen huisarts of de lokale GGD.
•
Voor ouders geldt een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus moet
worden gemeld bij de GGD of de huisarts.
•
Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en
samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.
Wat als een medewerker symptomen van het coronavirus vertoont?
•
De medewerker zal zich bij vermoeden van het coronavirus ziek melden en direct telefonisch contact
opnemen met de huisarts of plaatselijke GGD.
•
Volg hierna de instructies van de GGD op.
•
Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en
samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.
Moet onze opvanglocatie bij constatering coronavirus sluiten?
Het sluiten van buitenschoolse opvang behoort tot één van de mogelijkheden. Minister Menno Bruins van VWS
bepaalt of sluiting noodzakelijk is in nauw overleg met het RIVM en de GGD.

Veelgestelde vragen coronavirus (Colvid-19)
Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Hoe kun je het voorkomen?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht.
Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Het advies van het RIVM is met name:
•
•
•

Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

Wat weten we over het virus?
Het is nog niet duidelijk of het coronavirus ernstiger is dan een gewone griep. Het is een nieuw virus en het RIVM is nog druk
bezig is met meer informatie verzamelen. Wat we nu weten is dat van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus
ongeveer 17% ernstige klachten heeft. Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral
oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Er is(nog) geen specifieke behandeling tegen het nieuwe
coronavirus

Moeten kinderopvanglocaties hun deuren sluiten?
Nee, dat moet en hoeft niet. Als een besmetting geconstateerd wordt, informeert de lokale GGD over de consequenties en de
te nemen maatregelen voor die specifieke plaats of regio.

Is het denkbaar dat de buitenschoolse opvang zou moeten sluiten?
In uiterste gevallen zou het kunnen voorkomen dat een kindercentrum op last van de GGD en de Rijksoverheid verplicht
gesloten moet worden. Een houder moet dan voldoen aan deze verplichting. Vooralsnog is er geen enkele aanwijzing dat dit
aan de orde is.

Als de buitenschoolse opvang zou moeten sluiten moeten de ouders dan ook betalen voor de niet-geleverde opvang?
Indien sluiting plaatsvindt op aanwijzing van de overheid, is er sprake van overmacht. Kids Paleis kan dan geen kinderen
opvangen en ouders hoeven dan niet te betalen voor de niet-geleverde opvang, en geld wat hiervoor al betaald is moet
worden terugbetaald aan de ouders. Dit heeft ook gevolgen voor de kinderopvangtoeslag – het aantal uren afgenomen
kinderopvang wordt immers minder. Dit zou u moeten aanpassen.

Kan de directie ook zelf beslissen de buitenschoolse opvang te sluiten?
De directie kan zelf besluiten om de buitenschoolse opvang te sluiten. Dit zal echter wel met de Oudercommissie besproken
moeten worden, zij hebben hierop adviesrecht. Echter handelen wij conform de richtlijnen van de lokale GGD en het RIVM.

