p/a Euclideslaan 265, 3584 BV UTRECHT
Telefoon: 06 – 22 38 37 58
E-Mail: tussenthuisutrecht@gmail.com

PROTOCOL TUSSENTHUIS
1. De Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s is het uitgangspunt.
Specifiek voor het faciliteren van het bezoek tussen ouders en kinderen bij TussenThuis zijn
de volgende maatregelen van kracht:
2. Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen vrijwilligers (plus) en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand bewaard worden.
4. Tussen vrijwilligers (plus) onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
5. Tussen vrijwilligers (plus) en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
6. Bij binnenkomst vragen we of kinderen en/of ouders klachten hebben en indien ze wel
klachten hebben moeten ze naar huis, bij twijfel moeten ze ook naar huis.
7. Voor kinderen en/of ouders met de volgende klachten geldt dat een gepland bezoek bij
TussenThuis niet door kan gaan:
o Neusverkoudheid
o Loopneus
o Niezen
o Keelpijn
o Lichte hoest
o Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius).
8. Als iemand in het huishouden van het kind en/of de ouder koorts boven 38 graden Celsius
en/of benauwdheidsklachten heeft, kan het bezoek eveneens geen doorgang vinden.
9. Bij binnenkomst wast iedereen zijn/haar handen conform de richtlijn en met water en zeep
gedurende ten minste 20 seconden.
Op de locatie is zeep en zijn papieren handdoekjes en mondkapjes voorhanden.
10. Er worden geen handen geschud.
11. Hoesten/niezen in de elleboog.
12. De materialen waar ouders en kinderen gebruik van maken worden na ieder bezoek
schoongemaakt, naast de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
13. De vrijwilliger(plus) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
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Halen en brengen
14. We organiseren de breng- en haalmomenten zo dat er steeds 1,5 meter afstand gehouden
kan worden tussen de volwassenen.
15. Per bezoek geldt dat er steeds maximaal 1 ouder met zijn/haar kind en maximaal twee
vrijwilligers in de locatie zijn.
16. We verzoeken u om alleen uw kind/kinderen te komen brengen en halen en geen andere
kinderen (schoolgaand) mee te nemen naar TussenThuis.
18. We zorgen ervoor dat alle deuren worden opengedaan zodat u deze niet hoeft aan te raken.
19. U wordt zoals gebruikelijk door één van de vrijwilligers meegenomen naar de ruimte waar u
uw zoon/dochter zult ontmoeten.
Eerst komen de verzorgende ouders met de kinderen. De verzorgende ouder vertrekt en de
vrijwilliger(s) brengen de kinderen naar de bezoekruimte.
Daarna wordt de bezoekende ouder ontvangen. Die moet zijn/haar telefoon inleveren en
worden in de ruimte neergezet waar ze hun kind ontmoeten.
20. Indien u koffie/thee wenst zal worden gevraagd dit zelf te pakken (kartonnen bekertjes) in
het keukenblok.
U wordt verzocht het lege bekertje te deponeren in de prullenbak.
21. Gedurende het bezoek wordt altijd minimaal 1,5 meter afstand gehouden tussen de
volwassenen.
22. Toiletgebruik willen wij zoveel mogelijk beperken, maar is wel mogelijk.
23. Wanneer het bezoek is afgelopen, verlaat de ouder de ruimte, de vrijwilliger opent de deur
en de ouder wacht daarna op 1,5 meter afstand in de hal/ gang.
24. U kunt daarna de locatie verlaten en loopt, zonder de deur aan te hoeven raken, weer naar
buiten. Daarna vangt de vrijwilliger de andere ouder op en wordt het kind overgedragen.
25. De vrijwilliger sluit eventueel de deur en gebruikt desinfecterend middel.
26. De bezoekruimte zal worden schoongemaakt.
27.Haal- en brengmomenten vragen we u zo kort mogelijk te houden.
Samen gaan we ondervinden hoe het protocol gaat werken in de praktijk.
Mocht er blijken dat er aanpassingen gedaan moeten worden brengen wij u hiervan op de hoogte.
We rekenen op uw medewerking!
Namens alle vrijwilligers van TussenThuis
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