Webinar scholen en kinderopvang 7 mei 2020
Op 11 mei zijn de deuren van jouw school of kinderopvangorganisatie weer open gegaan
voor alle kinderen. Tijdens het webinar op 7 mei gaf de GGD meer informatie tijdens een
webinar. Dit leidde tot een aantal welgestelde vragen. Wij zetten in dit document vraag
en antwoord op een rij.

Hygiëne
Kinderen vieren de verjaardag op school of bij de opvang. Kunnen de kinderen nu
trakteren en zo ja wat kunnen ze "veilig" trakteren?
Kinderen kunnen gewoon trakteren. Wel belangrijk om 1-persoonsverpakkingen te gebruiken, liefst
voorverpakt. Mandarijntjes e.d. met hun eigen schil kan natuurlijk ook. Hou wel de richtlijnen
m.b.t. handen wassen in acht. Dus: voor het eten van de traktatie en erna de handen wassen.
Is desinfecteren niet nodig of echt niet wenselijk?
Desinfecteren van oppervlakken is echt niet wenselijk. Alleen in bijzondere gevallen in overleg met
de GGD (zie ook de LCHV-richtlijnen). Gewoon schoonmaken met allesreiniger of
schoonmaakdoekjes is voldoende.
Het is belangrijk dat het materiaal waar je mee schoonmaakt ófwel wegwerpmateriaal is, ófwel op
60 graden gewassen wordt.
Kun je schoonmaken met billendoekjes?
Nee, daar zit namelijk een vettige substantie in. Deze substantie zorgt ervoor dat er een laagje
achterblijft, in dat laagje kunnen ziekteverwekkers zich juist goed hechten en gaan daar
vermenigvuldigen. Het is belangrijk om het verschoningskussen schoon te maken, maar doe dit
bijvoorbeeld met een allesreiniger in een sprayflacon en een doekje, of een wegwerp
schoonmaakdoekje. Als je een sprayflacon gebruikt, gooi deze dan aan het eind van de dag leeg en
maak de flacon goed schoon voordat je deze de volgende dag opnieuw gebruikt.
Voor handhygiëne geldt: goed handen wassen met vloeibare zeep en afdrogen met papieren
handdoekjes. Op plaatsen waar dit echt niet mogelijk is kan handdesinfectans (handalcohol) een
goed alternatief zijn. Zorg er dan wel voor dat er 70-80% alcohol in zit. Deze handalcohol is niet
geschikt om oppervlakken mee schoon te maken, net als bij de billendoekjes geldt dat hier een
vettige substantie in zit en daarom is het niet geschikt om te desinfecteren.
Bij ons op school komen er handgels om te gebruiken wanneer handen wassen niet lukt.
Is dat afdoende?
Het advies is handen wassen op de volgende momenten:
•
Voor begin van de les
•
Voor het eten (ook bij het fruitmoment!)
•
Na iedere pauze, buitenspelen, gymles
•
Na toiletbezoek
•
Als handen zichtbaar vies zijn
•
Als je weer thuiskomt
•
Met water en zeep (zeeppompje)
•
Goed afdrogen met papieren handdoekje
Ook handen wassen om ook eventueel zichtbaar vuil te verwijderen.
Handgel is een desinfectant. Zowel het RIVM als de GGD geven aan dat dit niet nodig is. Als
handen wassen niet lukt is handalcohol een passende tijdelijke oplossing. Let dan wel op dat er in
ieder geval 70% alcohol in zit.
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Is het verstandig om elke dag al het speelgoed bij de kleuters schoon te maken?
Ja, als het kan zelfs meerdere keren per dag. Kijk daarom goed wat haalbaar is, bijvoorbeeld een
deel van het speelgoed tegelijkertijd gebruiken. Dagelijkse schoonmaak is heel belangrijk bij het
voorkomen van verspreiding van virussen.
Als je met twee kasten met materialen gaat werken is het dan zo dat een besmetting via
materiaal na 48 uur 'weg' is...?
We weten niet precies hoelang het virus op oppervlakken kan overleven. Het advies blijft daarom:
ten minste dagelijks schoonmaken.
Mag je wel desinfecterende spray gebruiken? Want die hebben wij nu net gekregen
Het advies is om schoon te maken en NIET te desinfecteren. Je kunt sowieso pas desinfecteren als
iets eerst goed is schoongemaakt (anders werkt desinfectans namelijk niet), dus het heeft ook
geen zin.
Wij hebben op onze voorschool 's morgens en 's middags verschillende groepen. Hoe
doen we dat m.b.t. hygiëne? Is het raadzaam alle speelgoed na een groep schoon te
maken?
Ja, dit heeft wel de voorkeur.
Wij overwegen een systeem om de lucht te zuiveren en met UVC-licht om virussen te
doden heeft dit meerwaarde
Nee, dat heeft geen meerwaarde. Het belangrijkste is dat mensen met klachten thuisblijven. Goede
ventilatie en regelmatig luchten in combinatie met een goede schoonmaak is voldoende. Zorg voor
verse lucht door de ramen en deuren open te zetten als de kinderen b.v. aan het buitenspelen zijn.
Is schoonmaakazijn een goed product om de klas mee schoon te maken?
Nee, schoonmaakazijn is niet geschikt als schoonmaakmiddel. Je hebt hier echt een allesreiniger
voor nodig.

Wat te doen bij klachten of ziekte?
Wat als een collega, ouder of kind corona heeft? Hoe te handelen, welke stappen te
nemen?
Iemand met klachten blijft thuis tot de klachten minimaal 24 uur voorbij zijn. Als iemand positief
getest is op COVID-19, dan moet hij thuisblijven totdat hij minimaal 24 uur klachtenvrij is én er
minstens 7 dagen voorbij zijn sinds het ontstaan van de klachten.
Wordt iemand ziek op school? Ga direct naar huis, blijf thuis en neem contact op met de
werkgever. Deze neemt contact op met de GGD om te bespreken hoe je dan verder handelt.
Als de partner van een medewerker koorts heeft en klachten, mag zij dan niet komen
werken? En als haar kind altijd op het kdv komt en geen klachten heeft, mag het kind
dan komen?
Nee, als er iemand in het gezin is met koorts dan blijven alle gezinsleden thuis. Ook als zij zelf
geen klachten hebben. Dus zowel de medewerker als het kind uit dit gezin moeten thuisblijven.
Hoe bij hooikoorts te handelen?
Blijf hierin een goede afweging maken. Als de klachten herkenbaar zijn omdat iemand al bekend is
met hooikoorts en ook passen in het beeld van hooikoorts (o.a. periode van het jaar, rode ogen) en
niet hoest dan is de kans groot dat het inderdaad hooikoorts is. Vraag zo nodig het advies van de
GGD en/of huisarts.
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Wanneer een kind op de opvang ziek wordt en dus naar huis moet, moet hij dan tijdens
het wachten op de ouders geïsoleerd worden?
Isolatie klinkt zwaar, maar het is (als het mogelijk is) zeker verstandig om het kind even op
afstand van anderen te laten spelen tot de ouders er zijn.
Hoe zit het met kinderen die een medische complicatie hebben bijvoorbeeld een
aandoening aan de luchtwegen?
Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een
ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, zij kunnen dus gewoon komen. Een
uitzondering hierop zijn mogelijk kinderen met ernstig overgewicht en/of suikerziekte. Bij twijfel is
het verstandig te overleggen met de behandelend arts en de schoolleiding.
Als een collega ziek wordt, moet deze dus naar huis. Als ik de hele dag met haar gewerkt
heb, moeten ik en al mijn andere collega's dan ook thuisblijven?
Collega’s en kinderen mogen naar school blijven komen zolang zij geen klachten hebben. Als meer
mensen in dezelfde omgeving ziek worden, zoals meerdere kinderen in dezelfde groep of meerdere
collega’s die nauw met elkaar samenwerken, neem dan contact op met de GGD: 085-0785810 of
corona.school.opvang@ggdwestbrabant.nl
Wat is een lichte hoest? Hoe vaak moet een kind dan hoesten?
Hier is geen norm voor of verschil tussen lichte en zware hoest. Bij hoest is advies: blijf thuis en ga
met de GGD in overleg over wat het beste beleid is.
Wat moeten we verstaan onder neusverkoudheid. Wanneer moeten ouders hun kind
komen halen? Dit vinden onze medewerkers heel lastig te bepalen.
Dat is ook lastig te bepalen. Wat we bedoelen met neusverkoudheid is dat het kind in algemene zin
verkoudheidsklachten heeft. Dit zal in de praktijk betekenen dat een kind niet alleen een loopneus
heeft, maar zich niet lekker voelt, hoest etc.

Vitaal beroep
Het RIVM geeft aan dat je, als je een vitaal beroep hebt, met klachten, buiten
koorts/benauwdheid, in overleg met werkgever wel kunt werken.
Dit is voor reguliere scholen en kinderopvang niet het geval. Iedereen met klachten blijft thuis.
Als er toch andere omstandigheden zijn, ga dan in overleg met je werkgever/de bedrijfsarts en de
GGD.

Ongerustheid
Ik ben 60-plus en heb de afgelopen tijd afstand gehouden van mijn eigen kinderen en
kleinkind. Nu moet ik voor een groep van 15. Ik zie daar tegenop. Denk aan mijn
gezondheid en van mijn partner. Is dat terecht?
Volwassenen spelen een grotere rol in de verspreiding van COVID-19 dan kinderen. We weten dat
de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen minder vaak
voorkomt. Kinderen kunnen wel besmet raken door volwassenen. Daarom moeten de 1,5 meter
maatregel wel zoveel mogelijk toegepast worden, en zeker tussen basisschoolleerlingen en leraren.
Volwassenen en kinderen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of
met onderliggende aandoeningen) adviseren wij om hierover in gesprek te gaan met de
schoolleiding. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de bedrijfsarts die aan de school
verbonden is of met de GGD.
Mensen met verhoogd risico zijn:
•
Ouder dan 70 jaar
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•

Ouder dan 18 jaar met een onderliggende aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte of een
aandoening van de longen, het hart, de nieren of de afweer.

Medewerker en werkgever kunnen in overleg besluiten om de medewerker vrij te stellen van werk
op school / de opvang. Overleg met de bedrijfsarts of de GGD bij vragen of twijfel.
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen ook vrijgesteld worden van
werk op school.

Meldplicht
Is de meldplicht m.b.t. Covid19 tijdelijk? Deze melding is niet opgenomen in de Kiddi
app.
Covid19 is belangrijk genoeg geworden om de status van A-ziekte te krijgen. Dit betekent dat deze
ziekte gemeld moet worden bij de GGD. Covid19 is inderdaad nog niet opgenomen in de Kiddi app,
omdat dit niet eenvoudig is heeft dit wat meer tijd nodig. In het geval van Covid19 staat er in de
app wel dat je hiervoor de actuele informatie van het RIVM moet raadplegen.

Testen
Hoe weet je of je Corona hebt ipv een gewone verkoudheid met koorts? Kun je dan ook
getest worden?
Dat verschil is op het eerste zicht niet te maken. Je kunt zeker getest worden.
Kun je bij de test zien of je het gehad hebt? Of alleen of je het op dit moment hebt?
Je kunt met de test alleen testen of je het virus op dit moment bij je draagt, het zegt niets over of
je het hebt gehad.

THZ
Van GGD-inspecteur moeten we sowieso met alcohol podior toiletten en commode
schoonmaken. Waarom dan nu niet?
Wij adviseren conform de LHCV-richtlijnen. Daarin wordt aangegeven dat schoonmaken volstaat,
tenzij er sprake is van een bijzondere infectieziekte en dan altijd in overleg met de GGD, afdeling
infectieziekten.
Dit is ook kortgesloten met de GGD-inspecteurs. Dus er hoeft in een normale situatie NIET
gedesinfecteerd te worden, ook de toiletten en commode niet. Wel goed schoonmaken met
allesreiniger of schoonmaakdoekjes.
Vanuit ons gastouderbureau hebben wij de vraag hoe de GGD omgaat met nieuwe
aanvangsinspecties. We hebben als voorbeeld een gastouder die binnenkort gaat
verhuizen, waardoor er een nieuwe aanvangsinspectie plaats moet vinden. Kun je
aangeven of deze gewoon uitgevoerd kan worden?
Ja, indien iedereen klachtenvrij is en er anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden. De
inspecties worden weer geleidelijk opgestart, je kunt zelf contact opnemen met 076-528 2088
Mogen bemiddelingsmedewerkers van het gastouderbureau op bezoek gaan voor het
uitvoeren van huisbezoeken?
Ja, indien iedereen klachtenvrij is en er anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden.
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Mag er gewandeld worden met kinderen 0-4, waarbij de kinderen in een kiddiebus
worden vervoerd?
Dit kan als er tussen de medewerkers die erbij zijn 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. In de leeftijd 0-4 is het niet nodig om 1,5
meter afstand te houden tussen kind en medewerker, dit is praktisch niet haalbaar.

Speciaal onderwijs en medische kinderopvang
Bij ons op school kunnen wij geen afstand houden met aan/afsluiten sondevoeding,
verzorging van de leerling zoals luier wisseling, katheteriseren, hoe gaan we dit veilig
doen?
Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Voor
sommige doelgroepen van leerlingen is het echter noodzakelijk dat er afwijkende besluiten
genomen moeten worden door de school. Ook voor deze groep zijn over het algemeen geen extra
beschermende maatregelen nodig vanwege coronavirus. Uiteraard moeten wel de gebruikelijk
hygiënemaatregelen genomen worden die voorheen ook nodig waren.
Op dit moment worden persoonlijke beschermingsmaterialen alleen geadviseerd bij verzorging van
hoestende/niezende patiënten of verzorging door hoestende/niezende medewerkers in de zorg.
Omdat zowel leerlingen als medewerkers thuis dienen te blijven met klachten, is het gebruik van
persoonlijke beschermingsmaterialen op school of op de kinderopvang niet nodig.

Kinderen die niet goed slikken en dan gaan kwijlen. Hoe hier nu mee om te gaan?
De gebruikelijke hygiënemaatregelen zijn hier gepast. Indien het kind klachten heeft die passen bij
COVID-19 dan mag het kind niet op school of in de opvang blijven. Wij adviseren om dan contact
op te nemen met de GGD voor verder advies.
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