Protocol insmeren & hitte
Bij zonnige dagen in de lente en zomer bestaat de kans dat kinderen
verbranden. Iedere huid heeft een andere bruiningsfactor. De een verbrandt
snel en de ander niet, weer een ander heeft een gevoelige huid als het gaat
om huidverzorgingsproducten. Wij (Stichting Kinderopvang Nut Geldrop)
willen dan ook heldere richtlijnen geven zodat u als ouder weet hoe wij
omgaan met zon, insmeren en hitte.

Ouders worden verzocht om ZELF:
-zonnebrand in de tas van hun kind mee te geven naar de BSO. Wij zullen
dan volgens onderstaand protocol de kinderen insmeren
-in de grote vakantie extra kleding mee te geven om aan te trekken na
waterspelletjes

Insmeren wordt door de medewerkers gedaan volgens onderstaand protocol:
-`s ochtends en `s middags worden kinderen ingesmeerd
-Indien nodig worden er extra ´smeer´momenten gedurende de dag
ingeroosterd
-Indien er een ‘man-vrouw’ bezetting op de groep is dan worden de jongens
ingesmeerd door de man en de meisjes door de vrouw
-In verband met ons vier ogen beleid gebeurt dit, zonder uitzondering, in de
BSO ruimte
-Medewerkers smeren nek en schouders in van de kinderen
-De medewerker voorziet de handen van de kinderen van zonnebrand en ziet
toe op het correct insmeren van gezicht, armen, benen, borst. Dit wordt door
kinderen zelf gedaan
-Broertjes en zusjes mogen elkaar helpen
-In verband met hygiëne kan de medewerker gebruik van handschoentjes
maken
-Indien er een enkele bezetting is, dus 1 werknemer de groep draait, is het
mogelijk om hulp te vragen aan een leerkracht in het gebouw, als dit door
werknemer of kind prettiger wordt gevonden
-Indien dit niet mogelijk is dan volgt de werknemer bovenstaand protocol en
laat de kinderen elkaar helpen bij het verder insmeren
-De werknemer meldt dit altijd aan ouders
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-Indien er geen zonnebrand in de tas van uw kind zit kunnen wij uw kind niet
insmeren

Hitte protocol
Dit treedt in werking wanneer de weersvoorspellingen uitgaan van
dagtemperaturen van 27°C of hoger. In Nederland zijn temperaturen boven
de 27°C nog steeds een uitzondering. Echter, wanneer deze temperaturen
zich toch voordoen lopen vooral kinderen (en ouderen) een risico op het
krijgen van hitte gerelateerde aandoeningen. Eén daarvan is warmteuitputting, dat kan ontstaan door vochtverlies, zoutverlies of beide tegelijk.
-Kinderen spelen in de schaduw buiten
-Bij extreme hitte blijven kinderen binnen tussen 12.00 uur - 14.00 uur.
Indien noodzakelijk kan dit verlengd worden door medewerkers
-Kinderen insmeren met zonnebrandcrème volgens bovenstaand protocol
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-We plannen extra eet- en drinkmomenten in gedurende de dag
-Wanneer de temperatuur dreigt op te lopen tot boven de 22°C gebruiken
we:
* gordijnen om de lokalen te verduisteren
*zonwering aan de buitenkant van de lokalen indien deze aanwezig is
-Indien het buiten koeler is dan binnen worden ramen opengezet. We letten
op dat de kinderen niet op de tocht zitten
-Als de temperatuur buiten hoger is dan binnen laten we ramen en deuren
gesloten.
-In geval van hoge binnentemperatuur doen wij overdag zo min mogelijk
verlichting aan.
-In geval van hoge binnentemperatuur gebruiken we monitors en andere
warmtebronnen zo min mogelijk
-In geval van hoge temperatuur zullen geen intensieve bewegingsactiviteiten
gepland worden. Eventueel kunnen er waterspelen georganiseerd worden en
dan zoveel mogelijk in de schaduw. Ook kunnen we in de vakantie gebruik
maken van de gymzaal op locatie Ganzebloem
-In geval van hoge temperatuur zullen we extra aandacht besteden aan het
extra schoonmaken van sanitaire ruimtes
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