Corona | Beleid
Gezondheid voorop, dus hierbij op een rijtje de maatregelen die wij nemen bij Enjoy!
●
●

●

Wij houden 1,5 meter afstand van elkaar (PM’ers onderling) en van de
ouders. Met kinderen nemen we deze afstand niet.
Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten
op de testuitslag thuis moeten blijven, of vanwege reizen vanuit een rood of
oranje gebied in quarantaine moeten, mogen hun kind helaas niet brengen
of halen.
De breng- en haalmomenten zijn zo kort mogelijk. Ook hebben wij het liefst
dat je alleen je kindje komt brengen en ophalen zodat het zo rustig mogelijk
blijft op het plein. Op het plein staat stapsgewijs aangegeven wat de
looproute is.
Daycare:
Bij het brengmoment kun je je kindje in de ontvangstruimte overdragen aan
de PM’er. Wij hebben het liefst dat je je kindje naar het hekje toe brengt of
het kindje daarnaartoe laat komen zodat wij de 1,5 meter afstand kunnen
behouden. Als vanzelfsprekend verbreken we deze regel als je kindje
overstuur of verdrietig is.
Het haalmoment werkt hetzelfde: wij proberen je kindje naar jou toe te laten
komen (als leeftijd en situatie het toelaat) met oog op de 1,5 meter
maatregel.
Voor beide momenten (brengen en halen) geldt dat we een mondkapje
verplichten zodra je binnen komt.
Preschool:
Als je kindje naar de preschool gaat kun je zowel bij het brengen als het halen
aanbellen aan de deur. Met mondkapje mag je ook binnen komen.
After School:
Wij halen de kinderen zoals gewoonlijk op vanuit school.

De ouders wachten bij het halen zoals op de looproute op het plein is
aangegeven. Aan het eind van de looproute staat vanaf 17:00 een PM’er die
je kind naar je toe brengt.
●
●
●

Wij hebben graag dat je een mondkapje draagt als je bij ons binnen komt.
Hierboven kun je zien wanneer dat is.
Wij dragen zelf ook een mondkapje wanneer er oudercontact binnen
plaatsvindt. Op andere momenten doen we dat niet.
Omdat we de breng- en haalmomenten zo kort mogelijk proberen te
houden, zullen we minder contact hebben met elkaar. Heb je vragen over
de dag van je kind of zijn er andere dingen die we moeten weten? Dan kun
je elke dag tussen 18:00 - 18:30 bellen met het Enjoy-nummer: +31 20 503 64
24. Wij zullen andersom ook met ouders contact opnemen tussen 18:00 - 18:30
als wij bijzonderheden willen melden.

Dit zijn de extra hygiënemaatregelen die we binnen Enjoy! nemen om de risico’s zo
klein mogelijk te houden:
●
●
●
●
●
●
●

Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water
en zeep gedurende 20 sec.
We schudden geen handen
We hoesten/niezen in de elleboog
We zitten niet aan ons gezicht
Iedere groep is voorzien van zeep en papieren handdoekjes
We maken extra vaak de materialen schoon waar het personeel en de
kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden
Er zijn een paar PM’ers verantwoordelijk gesteld voor het naleven van deze
maatregelen

De adviezen vanuit het RIVM worden telkens aangepast als het gaat om wanneer
kinderen en PM’ers thuis blijven. De beslisbomen die telkens vernieuwd worden
hierover zijn hier geplaatst:
●
●

Beslisboom 12Beslisboom 12+

Dit beleid zal worden aangepast als de richtlijnen van het RIVM worden veranderd.

