Plan van aanpak kinderoppas GHK
Er zijn minimaal 2 oppassers aanwezig. Afhankelijk van de hoeveelheid kinderen, kunnen dit er meer
worden. Bij het registreren via meevieren, wordt aangegeven of en hoeveel kinderen naar de
kinderoppas komen. Mochten er geen kinderen van 0-4 worden aangemeld, zal Liesbeth of Pauline
dit doorgeven aan de oppassers die ingepland staan.
Voordat de oppas begint, zetten de oppassers het raam minimaal een kwartier open. Bij warm weer
kan dit de gehele dienst zo zijn.
Kinderen hoeven onderling geen afstand te bewaren, oppassers houden 1,5m afstand van elkaar en
waar mogelijk ook van de kinderen. Kinderen mogen in principe niet van de ouders over genomen
worden. In sommige gevallen kan dit wel noodzakelijk zijn en wordt dit wel gedaan. Oppassers
dragen dus bij binnenkomst van de kinderen een mondkapje.
Om het aantal verkeersstromen in de dienst te minimaliseren, is de oppas vanaf het begin tot aan het
einde van de dienst. Kinderen gaan gelijk naar de oppas en komen niet terug in de kerk.
In de oppaszaal liggen reinigingsdoekjes voor de handen om zo de handhygiëne aan te kunnen
houden.
Verder volgen we de RIVM-richtlijnen. Dit houdt in dat een kind niet mag komen bij koorts, bij
verdenking van corona binnen het huishouden of als iemand binnen het huishouden in quarantaine
moet.

Wegbrengen
Kinderen die opgegeven zijn, worden door ouder/verzorger via de ‘gebruikelijke’ route gebracht.
Ouder/verzorger heeft een mondkapje op, gezien het op sommige momenten lastig is om in de gang
de 1,5meter maatregel in acht te nemen.
1 van de oppassers staat bij de deur om te zorgen dat de ouder niet de ruimte in komt. 1 ouder
draagt de kinderen over en gaat via dezelfde route terug, de kerk in.
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Ophalen
Aan het einde van de dienst gaat 1 van de ouders via de ‘gang’uitgang, met de trap naar bedeneden.
De ouders houden onderling 1,5 meter afstand en dragen een mondkapje. Ouders komen om de
beurt zijn/haar kind ophalen en zij gaat via de algemene trap weer naar boven. . De oppasser doet bij
het ophalen weer een mondkapje op. Na afloop worden de gebruikte materialen schoongemaakt zo
nodig.
De oppaszaal wordt een week niet gebruikt. De deur blijft open zodat het kan luchten.
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Er wordt gesproken over 1 ouder om zo de bewegingen van personen te beperken.

