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Protocol Hygiëne en gezondheid

Handen wassen:
Zie protocol handen wassen
Wondjes, blaasjes, pus:
• Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept.
• Materialen die in aanraking zijn geweest met pus/wondvocht worden direct
met een reinigingsmiddel schoongemaakt.
• Handen worden na aanraking met wondjes etc. gewassen.
• Gebruik papieren handdoekjes voor zieke kinderen.
• Vermijd aanraking van gezamenlijk speelmateriaal door een ziek kind. Bij
aanraking van speelgoed door een ziek kind, het speelgoed reinigen.
• Zieke kinderen hebben een eigen beker.
• Een ziek kind dient opgehaald te worden door ouders/verzorgers.
• Kinderen met koortslip mondhygiëne (niet laten zoenen, aparte beker etc.)
• Extra aandacht voor handhygiëne bij kinderen die krabben aan
wondjes/blaasjes.
Bloed:
• Bij elk contact met bloed of wondvocht of lichaamsvocht dat zichtbaar met
bloed is vermengd, worden wegwerphandschoenen gedragen.
• Gemorst bloed wordt met handschoenen aan verwijderd.
• De ondergrond wordt met water en zeep gereinigd en nagedroogd.
• Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol van 70% gereinigd.
• Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt en regelmatig
verschoond.
• Met bloed vervuilde kleding etc. wordt op minimaal 60 graden gewassen.
• Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt, wordt direct contact opgenomen met
de huisarts van het kind (in afstemming met de ouders) of GGD of bedrijfsarts.

Zieke leidsters:
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• Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne
• In het geval van buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree en open tbc komt de
leidster niet werken.
• Overleg bij een mogelijk besmettelijke ziekte zoals diarree of huiduitslag met
ARBO-arts
• Van de leidster die ziek van vakantie terug komt (en dus nog geen kinderen
heeft kunnen besmetten) moet worden overwogen of hij/zij wel in de groep
wordt ingezet. Neem contact op met de hoofdleidster voordat je komt werken.
Zieke kinderen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bedek neus en mond bij hoesten of niezen.
Gebruik een zakdoekje of tissue maar 1x en gooi het meteen in de vuilnisbak.
Was daarna de handen met water en zeep.
Wijs kinderen erop dat ze de hand voor de mond moeten houden (of beter
binnenzijde elleboog).
Kinderen wordt aangeleerd tijdens het hoesten/niezen het hoofd weg te
draaien of te buigen.
Indien de handen zichtbaar vuil zijn, moeten de kinderen de handen wassen.
Kinderen dienen de neus te snuiten bij zichtbare snottebellen.
Voor iedere handeling wordt een schone zakdoek of tissue gebruikt.
Kinderen met een temperatuur hoger dan 38.5 graden en/of een besmettelijke
infectie ziekte mogen niet de op peuterspeelzaal gebracht worden.
De leidster mag ouders/verzorgers van een kind dat ziek wordt op de
peuterspeelzaal verzoeken het kind op te halen.
Ouders vullen tijdens voor plaatsing van een kind het inschrijfformulier in met
de nodige informatie over het kind.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk om wijzigingen in dit formulier door te geven.
Wanneer de peuterspeelzaal spoed noodzakelijk vindt, er duidelijk letsel is of
wanneer er twijfel is, zal er contact opgenomen worden met huisarts, welke
vermeld is op het calamiteitenformulier of de GGD.
Wanneer de ouders niet bereikt kunnen worden zal de peuterspeelzaal
contact opnemen met het noodadres.
Let op een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf.
Gebruik rubber handschoenen bij het aanbrengen van crème of zalf.

Medisch handelen
• Wij dienen in principe geen medicijnen toe aan de kinderen. Bij uitzonderingen
geldt het protocol geneesmiddelen.
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• De peuterspeelzaal zal geen medische handelingen uitvoeren. Alleen
personeel met een verpleegkundige opleiding mag een aantal medische
handelingen uitvoeren.
• Dit is afhankelijk van de bijscholing, de aard van de handeling e.d.
• Het dagverblijf zal bij deze beslissing contact opnemen met de bevoegde arts
van een kind en overleg plegen.
• Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel besteden we medische
handelingen uit aan bijvoorbeeld de thuiszorg
• Wij doen niet aan koortsonderdrukking en geven kinderen dus geen
paracetamol ( ook niet met toestemming van ouders). Paracetamol wordt veel
gebruikt en lijkt een ‘onschuldig’ medicament. Door het gebruik van
paracetamol bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden wat
tot een foute inschatting kan leiden. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op
grond van het gedrag verwacht zou worden.

Verschonen/ toilet:
• Het aankleedkussen wordt na het verschonen van ieder kind gereinigd of er
wordt steeds een nieuwe onderlegger gebruikt.
• Indien het aankleedkussen een beschadiging heeft, wordt deze vervangen.
• Luiers worden direct weggegooid in een gesloten afvalbak.
• Na het toiletbezoek zien de leidsters erop toe dat de kinderen de handen
wassen bij een voor kinderen afgestemde wastafel (of met een opstapkrukje).
• Er wordt altijd vloeibare zeep gebruikt en de kinderen leren spelenderwijs hoe
ze goed de handen wassen (zie protocol handen wassen).
• Handen worden gedroogd met papieren handdoekjes of schone handdoek
(regelmatig vervangen, minimaal ieder dagdeel en direct bij vervuiling)
• De kraan wordt iedere dag gereinigd.
• De leiding zorgt voor schone, gereinigde toiletten, minimaal elk dagdeel.
Daarnaast worden de ruimtes schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf.
Vieze doeken worden in een afgesloten wasmand gelegd. Deze was wordt (
dagelijks)verzameld en gewassen door een leidster of vrijwilliger. Hiervoor
ontvangt men een wasvergoeding.
• Er wordt geen speelgoed meegenomen naar de toiletruimte. Leidsters zien
hierop toe.
Afvalbakken:
• Afval wordt in gesloten afvalbakken gedeponeerd.
• De afvalbakken worden dagelijks geleegd in de container.

Doeken:
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• Washandjes worden 1-malig gebruikt (en voor max. 1 kind). Daarna gaan ze
in de was.
• Vaatdoeken worden na gebruik met heet water uitgespoeld of ze gaan direct
in de was.
• Elk dagdeel wordt er een schone vaatdoek en theedoek gebruikt.
• Elk dagdeel wordt er een schone handdoek gebruikt.
• De was wordt op 60 graden gewassen.

Speelgoed:
• Speelgoed wordt in kasten opgeborgen en zoveel mogelijk stofvrij
opgeborgen.
• Speelgoed dat zichtbaar vies is wordt direct gereinigd.
• Speelgoed dat in de mond wordt genomen wordt dagelijks gereinigd.
• Bij aanschaf wordt er rekening meegehouden dat het speelgoed goed schoon
te houden is.
• Speelgoed is slijtvast.
• Kapot speelgoed wordt weggegooid / gemaakt.
• Speelgoed voor buiten wordt opgeborgen in de berging en gaat niet mee naar
binnen.
• Verkleedkleren worden op 60 graden gewassen (of op 40 graden en gaan na
het wassen in de droger).
• Verkleedkleren worden maandelijks gewassen. De leidster ontvangt een
wasvergoeding.
• Indien een ziek kind met de kleding heeft gespeeld, wordt de kleding dezelfde
dag gewassen.
• Voor knuffels geldt hetzelfde als voor speelgoed en verkleedkleren.
• Werkstukjes etc. wordt schoongehouden en na max. 1 maand meegenomen
naar huis.
Meubilair, planten en bloemen:
•
•
•
•
•
•

•

Zichtbaar vuil meubilair wordt direct gereinigd.
Er wordt geen 2e hands stoffen meubilair gekocht.
Er worden geen of kortpolige vloerkleden gebruikt.
Gordijnen worden periodiek gewassen (indien aanwezig).
Meubilair en vloer worden dagelijks gereinigd.
Overige materialen worden wekelijks of maandelijks gereinigd. Hierbij
worden plantenbladeren meegenomen . (Er zijn geen allergene of giftige
planten aanwezig.)
Er worden alleen allergeen arme planten/bloemen aangeschaft
3044
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•

Potgrond wordt jaarlijks verschoond.

Huisdieren en (on)gedierte:
•
•
•
•
•
•
•

Om ongedierte te voorkomen, worden alle etenswaren afgesloten
bewaard.
Indien er gaten of kieren in het gebouw zijn, worden deze gedicht. De
leidster meldt het bij de hoofdleidster en zij zorgt voor herstel.
Afval wordt in gesloten containers opgeborgen (in zakken in de container).
Er worden geen huisdieren toegelaten op de peuterspeelzaal.
Indien een kind in aanraking komt met een dier, is de leidster alert op het
voorkomen van beten.
Indien dieren gevoerd worden geldt hetzelfde.
Bij uitstapjes geldt het protocol wandelingen en uitstapjes.

Voedsel:
•
•
•
•
•

Kinderen brengen drinken en fruit o.i.d. van huis mee, elk kind drinkt dan
uit zijn of haar eigen beker.
Voedselbereiding gebeurt in een schone omgeving, gescheiden van
andere activiteiten.
Het werkblad en het keukenmateriaal dient schoon te zijn en na gebruik
afgewassen/schoongemaakt te worden.
Restjes worden direct weggegooid (nooit bewaren en opnieuw gebruiken)
Leidsters zijn op de hoogte van mogelijke dieetvoorschriften en houden
hier rekening mee tijdens de bereiding van voedsel/ drinken.

Binnenmilieu:
Zorg voor voldoende en goede ventilatie
Zet de ventilatie de hele dag en nacht open of zet de ventilatie in een
hogere stand
• Creëer per dag meer ventilatiemogelijkheden door ramen open te zetten
• Ventileer extra tijdens bewegingsspelletjes
• Lucht dagelijks minimaal 10 minuten
• *Controleer regelmatig de temperatuur.
*De temperatuur in de verblijfsruimte mag niet lager zijn dan 17°C. Stel de
temperatuur in de verblijfsruimte op 20°C in en pas het ventilatiegedrag aan wanneer
de temperatuur oploopt als de temperatuur binnen oploopt boven de 25°C, zet dan
de ramen en deuren wijd open. Bij extreme hitte zijn de screens omlaag. Als de
temperatuur oploopt boven de 30°C, houd dan platte daken nat
•
•
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•

•
•
•
•

Verwijder droogbloemen, knutselwerken en dergelijke na een maand als ze
niet worden gereinigd of verwijder ze al eerder wanneer ze zichtbaar stoffig
zijn.
Gebruik geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) in ruimtes met
kinderen.
Kies lijm op waterbasis.
Gebruik geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere
chemicaliën met oplosmiddelen waar kinderen bij zijn.
Gebruik geen sterk geurende producten, kies ook reinigingsmiddelen met
zo weinig mogelijk geur.

Buiten spelen
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Draag zorg voor het uitvoeren van het harkprotocol.
Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak.
Laat de kinderen na het spelen in het zand de handen wassen.
Schep eventuele uitwerpselen van honden en katten met ruim zand uit de
zandbak (als uitwerpselen van honden of katten in het zand worden
aangetroffen, die er langer dan 3 weken in hebben gelegen, na een
vakantieperiode bijvoorbeeld, is verschonen van het zand noodzakelijk).
Zorg dat kinderen bij wandelingen in bossen of spelen in struiken
beschermende kleding dragen (denk hierbij aan dichte schoenen, lange
broek en een pet).
Controleer kinderen op teken en tekenbeten.
Beperk in de buitenruimte zoet eten en drinken.
Vermijd plakkerige handen en monden bij buitenspelende kinderen.
Gebruik bij buiten drinken rietjes om te voorkomen dat een bij of wesp in de
mond of keel terechtkomt.
Maak gebruik van parasols.
Bij extreme warmte worden maatregelen getroffen: denk aan extra
drinkmomenten, insmeren voor het naar buiten gaan en voldoende rust.
Spelen onder de parasol of binnen spelen. Deuren worden zoveel mogelijk
gesloten gehouden (wel ventileren!) en de screens zijn omlaag om de
warmte zoveel mogelijk buiten te houden.
Beperkt de duur van het buiten spelen bij extreem lage temperaturen.
Zorg voor goede kleding als het erg koud is.
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