CORONA RICHTLĲNEN
Deze pandemische situatie is helaas nog niet helemaal voorbĳ. Volg de richtlĳnen
van de overheid zeker op . Sommige ouders hebben de behoefte of noodzaak om
zichzelf te gaan organiseren. We willen hierbĳ wat tips geven om dit veilig te laten
gebeuren. Neem je eigen verantwoordelĳkheid en gebruik je gezond verstand. Wĳ
bĳ Cokido volgen de situatie op de voet en gaan jullie ook steeds blĳven
informeren.

Corona maatregelen
Hierbĳ vinden jullie informatie naar de belangrĳkste corona maatregelen rond
vakantiewerking zomer 2021:
• Onepager Corona Ambrassade
Twĳfel je over de veiligheid of wil je even afchecken of een situatie veilig is?
Contacteer de helpdesk of vind inspiratie op www.cokido.org

Basisprincipes
• Hou je aan de voorwaarden voor bubbels. Wĳ bĳ Cokido houden het op de
volgende principes:
• Bĳspelen thuis kan met maximaal 5 kinderen, 1 begeleider en 1 stand by.
• Bĳspelen op locatie kan met een bubbel tot 100 kinderen excl begeleiders.
• Kinderen die ziek zĳn blĳven thuis, ook de kinderen van ouders die ziek zĳn of
kinderen uit gezinnen waarin er andere gezinsleden ziek zĳn.
• Begeleiders die symptomen hebben, ziek zĳn of tot risicogroepen behoren,
werken niet als begeleider.
• Begeleiders die ziek zĳn geweest informeren eerst bĳ hun huisarts of ze opnieuw
aan de slag mogen als kinderbegeleider.
• Het is niet nodig om kinderen en volwassenen die in aanraking zĳn (geweest) met
besmette personen te weren uit de kinderopvang. Kinderen en volwassenen die
niet ziek zĳn en geen symptomen vertonen zĳn welkom. Een test is wel
aangeraden.
• Wanneer iemand uit de groep besmet is met Corona dan dient de hele groep in
quarantaine te gaan en zich te laten testen.
• Wanneer een extern persoon in contact komt met de groep dan best deze persoon
registreren zodat je die persoon indien nodig kan contacteren.

• Volwassenen en kinderen binnen de groep dienen geen mondmaskers te dragen
en geen afstand te houden. Is er contact met externen dan wel afstand houden
en mondkapjes aan. Kinderen onder 12 jaar dragen geen mondmasker.
• Ondanks deze maatregelen zorg je samen voor voldoende communicatie en warm
contact. Houdt rekening met elkaar en respecteer ieders opinie.

Veilige afspraken
• Hang de corona maatregelen poster duidelĳk zichtbaar op en herhaal de
afspraken. Je vindt deze via deze link .
• Bĳ brengen en halen respecteren externe volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
een veilige afstand tot andere volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar en dragen
ze steeds een mondmasker.
• Gedurende de dag, tĳdens de begeleiding hoeven begeleiders geen mondmasker
te dragen.

Een corona proof locatie
• Zorg ervoor dat iedereen de corona maatregelen en afspraken kent en hang de
corona poster duidelĳk zichtbaar op.
• Verlucht de ruimtes waarin gespeeld wordt vooraf en gedurende de dag
regelmatig, door ramen en deuren 5 minuten volledig open te zetten.
• Het is niet nodig alles voortdurend te desinfecteren. Reinig vooral de
oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt; deurklinken, handvatten,
leuningen, speelmatten..
• Reinig het speelgoed wekelĳks waar mogelĳk.
• Zorg voor een overzichtelĳke speelruimte met vaste plekken voor de materialen.
• Speel zoveel mogelĳk buiten.
• Zorg voor een EHBO-koffer met ontsmette instrumenten.

Persoonlĳke hygiëne
• Draag, bĳ de breng- en afhaalmomenten, je mondmasker correct.
• Zorg voor voldoende handen was momenten, zeker na fysiek contact.
• Handalcohol Gel werkt ook. Handschoenen dragen is niet nodig. Een goede
handhygiëne is de beste bescherming.
• Leer de kinderen correct hun handen wassen.
• Leer de kinderen om op een hygiënische manier te hoesten, niezen en snuiten, in
de elleboog of in een zakdoek die direct nadien wordt weggegooid.
• Gebruik voor elk kind liefst een aparte thermometer.

Hoe begin je eraan?
We hebben een gids gemaakt om je Cokido groep versneld op te starten. Hierin lees
je alles over
Download alle documenten hier

• Gemeenschappelĳke ruimtes zĳn ideaal voor de Cokidogroep - specifieke ruimtes
zĳn zelden nodig. Wel nodig zĳn kraantjes voor het handen wassen, sanitair en
eventueel een keukentje.
• We helpen graag mee. Vertel locatiehouders zeker dat ze ons mogen contacteren:
0492/761123

Heb je een locatie ter beschikking?

Vind je geen locatie?

Mogelĳks wil je niet zelf een groep organiseren maar wil je wel jouw locatie ter
beschikking stellen?

Mogelĳk vind je wel ouders die willen bĳspelen maar is het vinden van een locatie
een groot probleem. We doen zelf een oproep naar locatiehouders en stellen een
lĳst samen van beschikbare locaties.

• Vul onze locatie checklist in om te zien of jouw locatie in aanmerking komt. We
nemen vervolgens contact met je op.

We matchen groepen graag actief aan locaties en omgekeerd.

• Valt mĳn locatie ook onder de Cokido verzekering? Ja, je leest er hier alles over.
• Zĳn er voordelen voor de locatiehouder? We inspireren je graag met voorbeelden.
• We linken locaties graag aan groepen en omgekeerd.
• Heb je nog vragen of twĳfels? Neem contact op met Cokido rond veiligheid en
verzekeringen.

Denk je aan een externe locatie?
• Bĳspelen kan in een schoollokaal, bĳ je werkgever, bĳ je buur of het lokale
bestuur! Wĳ helpen graag mee!
• Lokale overheden zĳn dit soort initiatieven zeer genegen en zolang er geen geld
gevraagd wordt voor de opvang zelf valt ze niet onder de klassieke wetgeving van
kinderdagverblĳven.

Coki-do-it-center
hallo@cokido.org
0492/761123

• We inspireren locatiehouders graag rond de voordelen van een Cokido groep op
hun locatie: stimuleren sociale cohesie tussen ouders en buren tot
bredeschoolprincipe.
• Groepen die de locatie gebruiken zĳn verzekerd. Ook het schade lokaal dat ter
beschikking wordt gesteld valt onder die polis.
• Groepen zĳn verantwoordelĳk voor het beheer en onderhoud. Ze worden geacht
de locatie als goede huisvader te beheren
• Onkosten voor energie kunnen aangerekend worden - maar hou het schappelĳk.
• Er bestaat een modelovereenkomst om de afspraken met de groep te
formaliseren. Je kunt het hier downloaden.

OPGELET!
Cokido is een platform om solidaire kinderopvang te faciliteren. We vragen
uitdrukkelĳk om de richtlĳnen rond Corona nauwgezet te volgen. We geven zo goed
mogelĳk informatie, maar het is een evoluerende situatie. Als platform kunnen we
de concrete opvolging van de richtlĳnen niet monitoren. Om die reden kunnen we
niet aansprakelĳk gesteld worden wanneer richtlĳnen niet worden gevolgd.

