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COVID-19 Nieuwsbrief medewerkers kinderopvang
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen
1.
2.
3.
4.
5.

Melding van Covid-19 besmettingen binnen de opvang
Wanneer word je beschouwd als immuun (beschermd tegen corona)?
Zelftesten medewerkers kinderopvang
Beslisboom kinderopvang en basisschool 0-12 jarigen vernieuwd
Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen

1. Melding van Covid-19 besmettingen binnen de kinderopvang
Indien er besmettingen in een groep plaatsvinden dan kunt u dit melden via bcoscholen@vrk.nl. Er zal dan
direct contact met u worden opgenomen door de GGD.

2. Je bent beschermd (immuun) tegen corona als je:





14 dagen of langer geleden een 2e prik hebt gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna, of
14 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met een van deze vaccins en daarvoor heb je corona gehad, of
28 dagen of langer geleden 1 prik hebt gehad met het vaccin van Janssen, of
binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad. Je bent toen positief getest op corona,
bijvoorbeeld in een GGD-teststraat (niet met een zelftest)

3. Zelftesten medewerkers kinderopvang
De overheid adviseert aan de kinderopvang medewerkers 2 maal per week een zelftest te doen als zij nietimmuun zijn (dit geldt ook voor het onderwijspersoneel).


Is je zelftest positief? Laat je dan hertesten bij de GGD. Dit kan met voorrang. Lees hier meer:
Medewerkers kinderopvang testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Zelftesten worden niet meer aan de kinderopvang geleverd. De houder van de kinderopvang kan deze zelf
inkopen, of de niet-immune medewerker schaft de tests zelf aan (met de code van de overheid kun je nu 2
gratis zelftesten bestellen).
Zie verder ook:



Corona en kinderopvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Zelftesten op COVID-19 | Veiligheid | Veranderingen kinderopvang

4. Beslisboom kinderopvang en basisschool 0-12 jarigen
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat de nieuwe beslisbomen bijna klaar waren. Inmiddels staan ze
op de website van Boink. In de nieuwe versie staan ook de regels voor kinderen die corona hebben gehad of
gevaccineerd zijn.
De beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang (en
eventueel de basisschool) mag.
 Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen.
 Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot je een antwoord
hebt.
Ook verkouden kinderen vanaf 0 t/m groep 8 mogen weer naar de kinderopvang en school. Maar bij zware
klachten, zoals veel hoesten, koorts of benauwdheid blijven zij thuis.
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang/ school? (boink.info)

5. Beslisboom voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen
Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is
er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op
volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij
naar hun werk mogen.
Download de Nederlandse 12+ boom.
Download de Engelse 12+ boom.
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