
 
Aan 1e contactpersonen kinderen ODC 

 

Onderwerp: Toepassing richtlijn voor schoolgaande kinderen 

 

Purmerend, 7 september 2020  

 

Beste cliëntvertegenwoordiger,   

 

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en omdat neusverkoudheid een klacht van 

COVID-19 kan zijn is voorzichtigheid gewenst. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter 

niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom 

mogen kinderen van 0 t/m 6 jaar ook met een neusverkoudheid naar school of 

opvang. Voor kinderen vanaf 7 jaar zijn de regels strenger. In deze brief leest u wat 

de huidige regels vanuit het RIVM en de GGD betekenen voor uw kind/verwant.   

 

Toegang ODC Wegwijzer en ODC Carrousel 

Onze ODC-locaties bevinden zich in een school. Vanwege de recente regelgeving 
willen we de stroom van schoolgaande kinderen en de stroom kinderen voor het ODC 
scheiden. School heeft hiervoor een extra in- en uitgang gecreëerd. De kinderen van 
het ODC kunnen gebruik blijven maken van de deur die we altijd gebruiken.  
 
Wat moet u doen bij een kind met verkoudheidsklachten? 

 Voor kinderen tot  7 jaar met neusverkoudheid geldt dat zij wel naar het ODC 

mogen komen, behalve: 

 als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft; 
 als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
 als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last 

van benauwdheid heeft. En er is nog geen negatieve testuitslag. 

 Voor kinderen vanaf  7 jaar met verkoudheidsklachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 
graden Celsius, geldt dat zij thuis moeten blijven.  

Kinderen kunnen op verzoek van de ouders/vertegenwoordigers worden 

getest. Na overleg met de gedragsdeskundige kan de afname van de test 

eventueel worden gedaan door een medewerker van Prinsenstichting. Het 

testen is voor kinderen overigens niet verplicht. 

Bij een negatieve testuitslag mag uw kind weer naar het ODC of BSO, als het alleen 
neusverkouden is en verder niet ziek. Bij een positieve uitslag wordt bron- en 
contactonderzoek ingesteld.  



Als in één groep drie of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 
krijgen wij van de GGD het advies om deze kinderen te testen. Uiteraard nemen we 
dan vooraf contact met u op.  

Toegang BSO  

Voor de kinderen die gebruik maken van de BSO+ van Prinsenstichting in de Martin 

Luther Kingschool, gelden dezelfde richtlijnen als die vanuit de school gelden. 

 

Terugkeer uit vakantieland met oranje of rood reisadvies 

Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of 

rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij 

thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt 

als uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en 

gastouderopvang), naar school en sport mogen, tenzij zij corona-gerelateerde 

klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen 

hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet brengen of halen. 

Vervolg 

De handreiking van het RIVM voor kinderen en scholen wordt regelmatig aangepast 

aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Uiteraard volgen wij deze op en houden wij 

u op de hoogte over eventuele wijzigingen. 

 

Algemene RIVM-richtlijnen 
Op de locaties van Prinsenstichting gelden de algemene RIVM-maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  
 

 
De afstandsregel van 1,5 meter geldt voor volwassenen onderling. 

 

Heeft u vragen?  

Neem gerust contact op met de persoonlijk begeleider of regiomanager.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ineke (W.S.A.) Huibregtsen 

Directeur 


