Lieve ouders,
Gezondheid voorop, dus hierbij nogmaals op een rijtje de maatregelen bij Enjoy! met
daarbij 1 belangrijke update ten opzichte van de vorige communicatie. Namelijk het
brengen van kinderen met een chronische verkoudheid en/ of hooikoorts.
•
•
•
•

Handen wassen doen we nog steeds vaak, uiteraard ook na ieder
toiletbezoek
Niezen en hoesten doen we in de elleboog
Wij gebruiken papieren handdoeken in de keukens en de toiletten
Wij, team Enjoy! houden 1.5 meter afstand van elkaar en van jullie.
Uiteraard niet van de kinderen!

Ook ten overvloede, maar hier nog op een rijtje wat de adviezen vanuit RIVM en dus
overheid zijn. Wanneer blijven kinderen thuis?
Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
• Neusverkoudheid
• Hoesten
• Moeilijk ademen/benauwdheid
Update Chronisch verkouden of hooikoorts bij kinderen
Kinderen met chronische verkoudheid mogen alleen komen als ze voor de
coronaperiode ook altijd chronisch verkouden waren.
Kinderen met hooikoorts mogen wel naar de opvang en hebben geen
verklaring van de huisarts nodig.
•
•

•
•

Kinderen met koorts boven de 38 graden blijven thuis en mogen weer naar
Enjoy! komen als zij 24 uur geen klachten meer hebben.
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en
positief blijkt dan moeten de kinderen wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven
Bij koorts van een gezinslid, boven 38 graden, blijft iedereen in het
huishouden thuis
Mochten wij bovenstaande klachten bij een van de kinderen bemerken,
bellen we jullie om te vragen of jullie je kind(je) komen ophalen. Goed om
te checken of het opgegeven noodnummer nog up to date is. Zo niet,
dan graag even appen.

Mochten jullie nog vragen hebben neem dan contact met ons op via 020-503 6424
(keuzenummer 2), 06-22371020 of mail naar preschool@enjoy-amstelveen.nl
Liefs,
Team Enjoy!

