
 

*Deze maatregelen zijn gebaseerd op de coronamaatregelen van de Rijksoverheid en op 
richtlijnen/adviezen van het RIVM en de GGD. 
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Tijdelijke corona (COVID-19) maatregelen*  
Versie 8 - 28 februari 2022 

 

 
Voor ouders en vrijwilligers:  
 
Houd je aan de basisregels van de Rijksoverheid:  

• Was vaak je handen 

• Hoest en nies in je elleboog 

• 1,5 meter blijft een veilige afstand  

• Schud geen handen 

• Zorg voor voldoende frisse lucht 

• Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen 
 

Kom niet naar De Stampertjes als je corona hebt of als je klachten hebt die passen bij 
corona.  
 
De belangrijkste klachten (symptomen) die vaak voorkomen bij besmetting met het 
coronavirus zijn: 
● verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn); 
● hoesten (meer dan incidenteel); 
● benauwdheid; 
● verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts (vanaf 38 graden Celsius); 
● plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping). 
 

 

Voor de ouders: 
 
Gebruik bijgaande Beslisboom om te bepalen of je kind wel of niet naar De Stampertjes mag 
komen.  
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Voor de vrijwilligers: 
 
Brengen van de kinderen: 
Vraag of het kind gezond is / geen klachten heeft. Indien het kind wel klachten heeft check 
aan de hand van de Beslisboom of het kind die dag op De Stampertjes mag komen. 
 
Corona klachten bij een kind gedurende de dag: 
Als een kind gedurende de dag klachten vertoont die passen bij corona, zoals hoesten (meer 
dan incidenteel), koorts (38 graden Celsius of hoger) of benauwdheid, neem dan contact op 
met de ouder(s) om het kind op te komen halen.  
Dit hoeft niet bij alleen verkoudheidsklachten (bij kinderen t/m 3 jaar). Bij twijfel: bespreek 
het met de ouders. Blijft de twijfel bestaan; vraag de ouder het kind dan toch te komen 
ophalen. 
 
Hygiëne: 
Gebruik papieren zakdoekjes om de eigen neus of die van een kind af te vegen en gooi deze 
direct weg.  
Was/desinfecteer je eigen handen en die van de kinderen regelmatig: naast de vaste 
momenten (bij binnenkomst, voor het eten, na het verschonen/toilet, na het afvegen van de 
neus, na het buitenspelen en bij zichtbaar vieze handen) tussendoor nog extra.  
 
Ventilatie: 
Zorg voor voldoende ventilatie in huis. Zet het ventilatierooster van het voorraam in de 
woonkamer open en de tuindeur op een kier indien mogelijk (pas wel op met mogelijke 
verstaanbaarheid en overlast voor de buren). Lucht de snoezel- en de slaapkamer na 
gebruik. 
 


