
 
 

 
 
 
Wat te doen bij de constatering van een besmette medewerker met COVID 19 bij uw 
kinderdagverblijf. 
 
Er bestaat een geringe kans dat een van de medewerkers van uw kinderdagverblijf bemest raakt met 
het Coronavirus. Momenteel is er 1 dagverblijf in Nederland om deze reden afgelopen week 
gesloten. Deze sluiting heeft een maximum duur van 14 dagen. Mogelijk mag het dagverblijf weer 
sneller open, maar dit is afhankelijk van de testresultaten en de duur ervan. 
Welk protocol moeten wij volgen en wat moet u weten als er bij Poespas sprake is van een 
besmetting met het Coronavirus? 
 
Direct na de uitslag van de Corona besmetting 

• Na de uitkomst van een positieve test van een medewerker wordt dit direct door Seppa 
opgepakt met de GGD en tevens wordt de Gemeente op de hoogte gebracht. 

• Alle ouders/verzorgers worden hierna allemaal direct in kennis gesteld. U krijgt dit bericht via 
de mail met een leesbevestiging. Daarnaast zullen wij ook een kort bericht uit doen aan alle 
ouders die met de app contact hebben met ons en erop wijzen dat er een belangrijk 
mailbericht verstuurd is.  

• Bezoekt uw kind de opvang die dag dan krijgt u een telefoontje met de boodschap dat er 
COVID 19 is geconstateerd en bepalen we samen het ophaalmoment.  

• Dezelfde dag krijgt u verdere informatie van ons over het dan gegeven advies van de GGD. 

 
Wat doet de GGD 

• In overleg met de GGD wordt er gekozen voor een tijdelijke sluiting en wordt bepaald voor 
hoe lang deze sluiting noodzakelijk is. 

• In overleg met de GGD wordt bepaald of beide locaties gesloten moeten worden. 

• In overleg met de GGD wordt de rest van het team ook getest op het Coronavirus. 

• De GGD kan ouders adviseren wat te doen in de persoonlijke levenssfeer. 

 
Wat betekent dit voor u als ouder 

• U zult gedurende de sluiting helaas geen gebruik kunnen maken van de opvang. 

• In overleg met uw huisarts kunt u om het testen vragen van u en uw gezinsleden. 

• U zult extra moeten letten op COVID 19 signalen in uw gezin. 

• Mondkapje verplicht wanneer u het pand betreedt. 
 

Wat betekent dit voor uw opvangkosten  

• U zult gecompenseerd blijven door de overheid in de tegemoetkoming.  

• Wij blijven uw uren doorgeven aan de belastingdienst. 



• Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van ouders aan het kinderdagverblijf wordt door de 
houder voorgelegd aan de belastingdienst. Hier zijn nog geen uitspraken over bekend daar 
dit nog niet op deze manier aan de orde is geweest, dan pas afgelopen week.  

• U kunt erop vertrouwen dat dit opgelost wordt door de houder en/of de belastingdienst 
gedurende deze periode.  

 
Wat doet Poespas om besmetting met COVID 19 te voorkomen 

• Op onze dagverblijven worden alle extra COVID 19 protocollen opgevolgd. 

• Medewerkers zijn er door de houder op gewezen ook in de privésfeer zich verantwoordelijk 
te blijven voelen, en zich te blijven houden aan de regels omtrent afstand en nabijheid.  

• Bij twijfel laten medewerkers zich testen.  

• Ouders die het pand betreden dragen een mondkapje, evenals het personeel dat met de 
ouders in contact komt. 

• Personeel houdt 1.5 meter afstand van volwassenen. 

• Kinderen wassen direct bij binnenkomst hun handen. 
Uiteraard hopen wij dat COVID 19 zich niet voor gaat doen en zetten wij ons volledig in dit te 
voorkomen. 
 
Mocht u vragen hebben omtrent dit bericht, neem dan contact op met Seppa, via 
telefoonnummer 0631941756 of stel uw vraag via de mail: info@kinderopvangvelp.nl  
 
Dank voor uw aandacht voor dit bericht! 
 
Het Poespasteam 
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