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Amsterdam, 24 april 2020  
 
Betreft: Aanvullende informatie Kinderopvang openstelling 11 mei 

  

Geachte ouder(s), verzorger(s),  
 
 
Naar aanleiding van het coronavirus willen wij u over het volgende informeren 
 
De adviezen van de GGD en RIVM zijn voor de Swazoom  leidend. 
Wij volgen zorgvuldig het Coronaprotocol en ons vaste hygiëneprotocol. De volgende maatregelen om 
verspreiding van een virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer effectief en kunt u ook zelf nemen: 

• Regelmatig handen wassen 

• Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog 

• Papieren zakdoekjes en papieren handdoeken gebruiken 

• Geen handen schudden 

• Anderhalve meter afstand houden 
 
 
Daarbij zijn wij extra alert bij ziekteverschijnselen: 

• Als er klachten zijn bij uw kind zoals verkoudheid, hoesten óf koorts dan moet uw kind thuis blijven 
tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen. 

• Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM. Dus als u uw kind komt brengen met 
genoemde klachten zijn we genoodzaakt om je kind weer naar huis te laten gaan. 

• Als uw kind tijdens de opvang klachten krijgt moet het kind worden opgehaald. 
 
Wat betekent dat voor u als ouder? 

• Als u zelf klachten hebt die binnen de omschrijving van het RIVM vallen dan moeten we u 
verzoeken uw kind door iemand anders te laten brengen en/of ophalen 

• Voor de veiligheid verwachten we er bij het brengen en halen 1,5 meter afstand wordt gehouden. 

• Het kind wordt buiten bij de deur gebracht en gehaald. 
 
 
Op de website van de GGD en het RIVM is de meest recente informatie te vinden. 
https://www.ggdzl.nl/index.php?id=1675 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden 
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Vragen? 
Heeft u vragen?  
Telefoon: 020 - 569 6867 
Email: kinderopvang@swazoom.nl   
Bereikbaar: Maandag t/m donderdag van 08:30 uur tot 15:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur 
 
Wij wensen u in deze spannende tijden veel sterkte en een goede gezondheid. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Management Swazoom 
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