Coronaprotocol Kinderland
Onderstaand overzicht geeft aan welke maatregelen Stichting
Kinderland Amstelveen neemt. Neem de basismaatregelen in
acht.
Een toelichting op de basismaatregelen vind je op
rijksoverheid.nl/coronavirus
Kinderland

Klachten?
Hygiene
maatregelingen

Zolang de overheid gedurende de activiteiten geen verdere beperkingen oplegt gaat Kinderland door.

Blijf thuis

Bel Kinderland en laat je testen

Geef een mondkapje mee. Mondkapjes zijn verplicht in de bussen voor zowel leiding als kinderen.
Wij hebben handgel en desinfectiemiddelen.
Wij verstrekken enkel water. Geef uw kind(eren) een lunchpakket mee.
Wij reinigen de toiletten met regelmaat. Het drogen van handen gebeurt met papieren doekjes.
Wij reinigen tafels, spelmateriaal en buitenspeelgoed met regelmaat.

Informatie voor
ouders

Het is niet mogelijk om een kind een dagje mee te laten lopen. Tevens willen wij u verzoeken om buiten
Kinderland uw kinderen zoveel mogelijk thuis te houden (geen bezoek aan famile, vrienden, enzovoorts)
om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden.
Ouders houden 1.5 meter afstand tot elkaar en komen niet binnen het speelterrein van Kinderland. Dit
speelterrein is afgebakend met hekken en tevens herkenbaar aan informatieve borden.

Moet u tóch binnen het speelterrein of gebouw van Kinderland komen, dan doet u dat enkel na overleg
en goedkeuring van leiding.

Gezondheidscheck

Bij ontvangst van de kinderen zullen wij een gezondheidscheck doen. Heeft uw kind klachten dan
zullen wij bepalen of uw kind welkom is of naar huis moet. Bepalen wij het laatste dan zult u uw kind
moeten laten testen of thuis houden tot uw kind 24 uur klachtenvrij is. Een negatieve zelftest is niet
voldoende.
Merken wij in de loop van de dag klachten op bij uw kind, dan wordt uw kind geïsoleerd van de
groep. Uw kind zal dan zo spoedig mogelijk opgehaald moeten worden. Tijdens de isolatie van uw kind
zullen wij er alles aan doen om dit zo aangenaam mogelijk te maken.

Laat u uw kind testen en wordt uw kind positief getest, bel dit dan zo spoedig mogelijk door naar
ons. Het telefoonnummer waarop wij bereikbaar zijn vindt u onderaan dit informatiebulletin.

Overige maatregelen

• Onze leiding houdt 1.5 meter afstand tot alle kinderen in de groepen I en J. Onderling houdt de leiding
te allen tijde 1.5 meter afstand.
• Bij een besmetting op het kamp bellen wij met de GGD. Wij laten ons door hen adviseren en zullen dit
advies opvolgen.
• Wij vragen alle derde partijen die bij ons te gast zijn preventief testen. Bij klachten en positieve testen
zijn zij uiteraard niet welkom.
• Gedurende het kamp zullen wij alle ruimtes zo veel als mogelijk ventileren.

Heb je klachten?

Blijf thuis
Bel Kinderland
en laat je testen

Telefoonnummer:
06-47202018
(alleen tijdens kamp)

Was vaak je
handen

Hoest en nies in
je elleboog

Draag een mondkapje
indien nodig

Meer informatie:
info@kinderlandamstelveen.nl

