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Protocol Hygiëne en Veiligheid
1.1 Inleiding
In ons kinderdagverblijf hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Wij worden als
kinderdagverblijf gecontroleerd door de GGD en brandweer op zaken als hygiëne en
veiligheid. En wij krijgen pas een vergunning van de gemeente als de GGD de
hygiëneaspecten en de brandweer de veiligheidsaspecten heeft goedgekeurd. Natuurlijk
maken wij niet alleen schoon omdat wij gecontroleerd worden. Wij vinden het belangrijk dat
het hygiënisch en veilig is voor de kinderen waar wij mee werken. Door een goede hygiëne
proberen we ziektes te voorkomen. Ook leren we de kinderen dat het belangrijk is om op te
ruimen en schoon te maken. Tevens komt er iedere avond een professionele schoonmaakster
die alle ruimtes weer schoon maakt zodat de kinderen de volgende dag weer in een schone
ruimte gezellig kunnen spelen.
1.2 Hygiëne
Schoonmaakschema
Wij hebben een schoonmaakschema, die voor een maand is gemaakt. In dit schoonmaakschema
zijn alle voorkomende werkzaamheden van de groep opgenomen. Het is verdeeld in dagelijkse,
wekelijkse en maandelijkse schoonmaakwerkzaamheden.
Het spreekt voor zich dat als de groepsleidster ziet dat iets vies is, maar het is die week al
schoon gemaakt, zij het toch weer zal schoonmaken. Er wordt niet gewacht tot volgende
week.
De was
De was wordt dagelijks gedaan. Wij wassen het wasgoed op de volgende temperaturen:
‐ Washanden, handdoeken e.d. 40 graden
‐ Beddengoed 40 graden
‐ Knuffels e.d. 40 graden

Afwas
Vieze vaat wordt in de keuken afgespoeld en met de hand afgewassen. De afwasborstel die
bij de spoelbak ligt wordt regelmatig vervangen.
Schoonmaakmiddelen
Met de aankoop van schoonmaakmiddelen wordt met een aantal zaken rekening gehouden.
Zoals : veiligheid/giftigheid, waarvoor het gebruikt moet worden en milieu aspecten.
De schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen in een afgesloten kast. De ruimte waarin
deze kast staat wordt afgesloten door een veiligheidshekje.
Schoenen
In de groepsruimte waar de kinderen verblijven hebben de kinderen hun buitenschoenen uit.
Ze lopen op sloffen of blote voeten (zomer). De ouders/verzorgers en andere bezoekers
trekken plastic overschoenen aan over hun buitenschoenen.
Fopspenen en flessen
De fopspenen zitten in de eigen mandjes van de kinderen. Fopspenen spoelen wij eerst af
onder de kraan als hij op de grond is gevallen, voordat wij hem aan het kind teruggeven of in
zijn mandje opbergen. De flesvoeding wordt opgewarmd in de magnetron, de borstvoeding
wordt bij binnenkomst gelijk in de koelkast gezet en au‐ bain marie opgewarmd. Voedingen
mogen eenmaal opgewarmd worden na bereiding. De flessen van de kinderen worden
dagelijks mee teruggegeven aan de ouders . Alle flessen die van het dagverblijf zelf zijn, en
de reserve spenen worden uitgekookt.
1.3 Veiligheid;
Calamiteitenplan
Er is een calamiteitenplan opgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij moeten handelen in
noodsituaties. We oefenen dit plan minstens één keer per jaar om goed voorbereid te zijn.
De goedgekeurde blusapparatuur wordt 2-jaarlijks gecontroleerd door een
daartoe bevoegde instantie.
EHBO
Er is een EHBO-doos en gifwijzer aanwezig in ons kinderdagverblijf. Alle groepsleidsters
hebben een certificaat voor EHBO voor kinderen en deze cursus wordt ieder jaar herhaald.
Op iedere groep is er iedere dag minstens 1 leidster met BHV aanwezig.
Speelgoed
Bij de aanschaf van speelgoed wordt er gelet op de veiligheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid en de ontwikkeling die het stimuleert. Het aanwezige speelgoed wordt gecontroleerd op
gebreken. Indien het een gevaar vormt voor de kinderen , wordt het apart gehouden voor
reparatie of weggegooid.
Deuren:
Op last van de brandweer zit de voordeur niet op slot. Wanneer de bel gaat, zal er een
leidster achterom lopen om degene aan de voordeur te kunnen aanspreken.

Roken
Het kinderdagverblijf is rookvrij.
Tassen van de medewerksters
In de tassen van de personeelsleden kunnen kindonvriendelijke materialen zitten. Daarom
bergen de personeelsleden hun tassen op buiten het bereik van de kinderen.
Buitenspeelplaats
Onze buitenspeelplaats is omringd met een schutting. Dit om te voorkomen dat kinderen
ongemerkt van de speelplaats af kunnen gaan.
Verder wordt bij de buitenspeelplaats rekening gehouden met schaduwplekken voor de
kinderen. Ook voldoen de speeltoestellen aan de veiligheidseisen.
Slaapruimten
Onze slaapruimten zijn goed geventileerd. Wij hebben goedgekeurde ledikanten voor de
kinderen. De kinderen slapen onder een laken en een deken in de winter. Daarnaast slapen
de kinderen in een slaapzak die van thuis uit een slaapzak mee krijgen. De kinderen hebben
hun eigen bedje met het oog op gewenning. Iedere dag worden de beslapen bedjes
verschoond.

