Hygiëne protocol
Elke dagdeel hangen we een schone theedoek, vaatdoek en handdoek op in de
keuken.
En in de wc een schone handdoek.
We werken met een schoonmaakmodel waarin vermeld staat wanneer en hoe een ruimte,
product en/of materialen op een correcte manier schoon gemaakt en gehouden dient te worden.
We zijn extra opletten op de hygiene in onze ruimtes en tijdens onze activiteiten omdat we meer
in de natuur zijn dan andere bso.
We zijn van menig dat kinderen vies mogen worden om te kunnen spelen en genieten van hun
omgeving. Dit wil niet zeggen dat we de kinderen blootstellen aan bacterieeen waardoor
kinderen schade of ziektes kunnen oplopen.
Juist omdat we bewust hier mee omgaan, weten we ook hoe te handelen na het in contact
geweest te zijn met natuurlijke bacterieen zodat we voorkomen dat kinderen schade of ziektes
oplopen.
Manier van correct handen wassen.
Wassen van handen;
Verdeel de handzeep over de gehele handen.
Goed afspoelen met water
Drogen met een schone doek
Op ons sanitair hangt ook het bericht “Handen wassen na ieder toiletgebruik’’
We wijzen de kinderen om handen te wassen na;
-voor het bereiden en/of eten van voedsel
-spelen in zand
-in contact geweest met uitwerpselen van dieren en/of afval
-na het eten van zoete producten
En houden toezicht dat de kinderen hier ook aan denken.
Speelgoed, oppervlakte die in contact zijn geweest met wondvocht, diaree of braaksel direct
opruimen en desinfecteren.
We zijn bedachtzaam op het feit dat vocht bij materialen zoals hout en riet schimmelgroei kan
bevorderen. Bij het constateren van schimmelgroei bij de schoonmaak zal het voorwerp direct
worden verwijderd.
We zijn van mening dat natuurlijke schimmels de kinderen sterker maken als het maar in een
mindere mate blijft. We zullen ook bij vochtig weer buiten in het bos spelen.
Kinderen zullen in aanraking kunnen komen met schimmels en dierlijke uitwerpselen.
Buiten worden handen direct gewassen met desinfecterende handgel en bij
terugkomst worden de handen gewassen en natte kleding/schoenen omgewisseld.
Natuurlijk geven onze medewerkers het goede voorbeeld en houden zich ook aan dit beleid.
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