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Deze tekst is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Bij nieuwe 

ontwikkelingen kunnen onze richtlijnen worden aangepast. 

Wat kun je doen om verspreiding van het coronavirus (en andere virussen zoals het 
‘gewone’ griepvirus) zo veel mogelijk te voorkomen? 
Het RIVM geeft de volgende richtlijnen om het risico op besmetting te verkleinen: 

● Schud geen handen. 

● Zorg voor goede persoonlijke hygiëne en kom niet in de buurt van zieke mensen die 

griepverschijnselen hebben. 

● Regelmatig handen wassen, minstens 30 seconden. Eventueel ontsmettingsgel gebruiken 

als dat niet mogelijk is. 

● Probeer je gezicht en mond niet aan te raken met je handen. 

● Nies en hoest in je elleboog. 

● Gebruik papieren zakdoekjes. 

● Maak harde oppervlakken (bureaublad, lichtknoppen, deurklinken, toetsenbord) 

regelmatig schoon. 

● Zorg voor goede ventilatie van de werkplekken. 

● Met maximaal 2 groepjes van 3 a 4 kinderen naar buiten 

● Als volwassenen afstand houden van anderen en kinderen stimuleren met bekende 

kinderen te spelen 

 

Als je geen verkoudheidsklachten,  klachten van een luchtweginfectie of koorts 

hebt, kan je gewoon aan het werk. Bij twijfel over je situatie, neem contact op 

met Christa.  

Het is van belang dat de medewerkers van Dushi Huis niet ziek worden, zodat 

we voor onze kinderen kunnen blijven zorgen. Volg daarom bovenstaande 

instructies zo goed mogelijk op. En hou er thuis rekening mee, ga niet naar 

feestjes waar meer dan 3 mensen komen. Probeer samenkomsten te 

vermijden. En houdt afstand. 

Toch kan het Corona virus in 3 situaties invloed hebben op ons werk: 

1: Sluiting scholen. In dit geval moet het kind of de kinderen thuis blijven, en zal er overdag 

extra personeel ingezet worden.  Ouderbegeleiders, vrijwilligers ondersteunen in de huizen bij het 

maken van huiswerk. Afstemmen met Christa. 
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2: Een medewerker heeft ziekteverschijnselen (druk op de borst, benauwdheid èn koorts , 

 oger    n       ). De kans bestaat dat dit Corona is, en neem  ont  t op met je  uis rts     r  e 

huisarts zal je waarschijnlijk niet testen. Meld jezelf ziek , en blijf thuis in quarantaine totdat je één 

  g koortsvrij  ent  min er   n       ). Misschien kun je Dushi nog helpen door administratief werk te 

doen. Colleg ’s zullen   n je werk in  et Dus i Huis overnemen  ls   t mogelijk is  Afstemmen met 

Christa. 

3: Kinderen Een kind heeft ziekteverschijnselen (druk op de borst, benauwdheid èn koorts , 

 oger   n       ).  De kans bestaat dat dit Corona is. Overleg met Huisarts en Christa. 

In  lle gev llen  etekent  it nu   t  et  ele ‘Dus i gezin’ t uis en  innen moet  lijven  In 

huis proberen we ook de besmetting van anderen te voorkomen door het kind dat ziek is, 

zoveel mogelijk apart te houden in huis.  

Wanneer het bovenstaande lichte klachten betreft, hou het kind in huis en verzorg het zoals je met 

ieder kind zou doen.  Overleg met Christa om te kijken of we het kind kunnen verzorgen in een meer 

rustige omgeving. Hiermee verklein je de kans dat andere kinderen ook ziek worden. Wanneer er 

lichamelijk contact is was goed je handen.  Leer de kinderen vooral te hoesten in papieren zakdoekjes 

of hun elleboog. Hou goed in de gaten of de ziekte ernstiger of minder wordt. Houdt de temperatuur 

van het kind in de gaten en stel het kind gerust bij het meten. Ook wanneer het hoger is dat 38. Blijf 

rustig voor jezelf en het kind. Stem af met Christa. Na een dag helemaal klachtenvrij (met name geen 

koorts meer) kan het kind weer samen zijn met de andere kinderen.  

Bij meer ernstige klachten, moet direct de huisarts worden geraadpleegd. De huisarts beoordeelt of 

een test nodig is. Als er negatief getest is, is er geen Corona. Als er positief is getest, dus het kind 

heeft wel Corona, zijn er 2 situaties: 

- Kind is niet ernstig ziek. Dan zorgen we voor het kind in een meer rustige omgeving. Dat 

betekent dat het kind in het Dushi Huis blijft, maar misschien even in een ander huis verzorgt 

wordt. Met name de koorts moet weg zijn. Neem goed de hygiëne maatregelen zoals 

hierboven genoemd in acht.  

- Kind is zo ernstig ziek dat we contact zoeken met medisch specialisten. Volg de instructies 

van de arts. 

Bezoekregelingen kinderen 
Kinderen die de komende periode bezoekregelingen hebben staan met hun ouders gaan gewoon 

door mits het kind, èn mits de ouders geen klachten vertonen. De volwassene in het huis zoekt de 

  g voor fg  n    n   et  ezoek  ont  t met  e ou ers om eventuele risi o’s in te s   tten in  e 

omgeving waar het kind verblijft dat weekend. Samen nemen we met hen de RIVM maatregelen 

door  Eventuele risi o’s nemen we  oor met  e gez g e  en e in rel tie tot  e ri  tlijn v n  e Dus i 

Huizen. Wanneer de ouders ziekteverschijnselen hebben (zie hierboven) blijft het kind in het Dushi 

Huis en wordt de bezoekregeling verplaatst. (Gezins)voogd wordt hierover geïnformeerd. 

Beeldbellen, waar wenselijk, voor kinderen en ouders wordt op regelmatige basis ingepland. 

Samengevat:  Wat betekent dit voor de medewerker(s) in het Dushi Huis waar een kind 

met (vermoed) Corona woont : 
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- Als je zelf geen ziekteverschijnselen hebt, is er niets aan de hand. Blijf je werk doen en zorg 

voor de kinderen. De meeste mensen met een Corona besmetting worden er niet ziek van!! 

- Blijf rustig in het huis, leg uit aan de kinderen wat er speelt, zorg voor de kinderen.  

- Neem goed de hygiëne maatregelen in acht als je een kind helpt die (vermoed) Corona heeft. 

De gangbare standaard Mondkapjes zijn bewezen niet effectief tegen Corona. Dat heeft dus 

geen zin en hoort niet bij opvoeding van kinderen.  Hou waar het kan afstand en was goed je 

handen. Leer de kinderen vooral te hoesten in papieren zakdoekjes of hun elleboog.  

- Hou het leefklimaat van de kinderen schoon en opgeruimd. 

-  Stem af met Christa als het om jezelf of zorgen om de kinderen gaat. Houdt contact met de 

andere volwassenen in je team. 

 


