Protocol coronavirus
Laatste updates worden weergegeven in rood.
Happy Move baseert haar protocol coronavirus op de richtlijnen van het RIVM en het “Protocol
kinderopvang”, dat opgesteld is in samenspraak met SZW. Happy Move treft daarbij eigen op maat
gemaakte maatregelen.
Waarschuwing:
Een bedrijf of instelling kan 14 dagen gesloten worden als uit bron- en contactonderzoek van de GGD
blijkt dat een besmetting met corona hier heeft plaatsgevonden.
Nadrukkelijk verzoekt Happy Move daarom alle deelnemers en medewerkers de
veiligheidsmaatregelen goed in acht te nemen.
Alle informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen op basis van beleid van de overheid.
Bij aanpassing van het protocol informeert Happy Move haar deelnemers en medewerkers via
nieuwsbrief en website. Happy Move behoudt zich het recht voor het protocol op ieder moment te
wijzigen.
Happy Move beoogt in tijden van beperkingen waar mogelijk haar deelnemers te begeleiden en
ouder(s)/verzorger(s) te ondersteunen. Met een wens voor continuïteit in het aanbieden van zorg in
het achterhoofd wordt momenteel zoveel mogelijk maatwerk geleverd.

Aanbod begeleiding bij Happy Move onder voorbehoud:
Vanaf 2 juni 2020:
Individuele begeleiding.
Vanaf 2 juni 2020:
Groepsbegeleiding 1 op 3 (voor deelnemers van alle leeftijden).
Vanaf 1 juli 2020:
Logeerweekenden met begeleiding van 2 op 4 op locatie Dordrecht of locatie Groot-Ammers (voor
deelnemers van alle leeftijden).

Voorwaarden waaronder begeleiding bij Happy Move kan plaatsvinden
Algemene voorwaarden
Happy Move kan alleen begeleiding bieden indien er voldoende gezonde collega’s beschikbaar zijn.
Het kan voorkomen dat begeleiding op het laatste moment komt te vervallen in geval van ziekte of
onvoldoende beschikbaarheid van collega’s. Uiteraard stelt Happy Move alles in het werk om dat te
voorkomen. Indien begeleiding vervalt, worden deelnemer(s)/ouder(s)/verzorger(s) daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte gesteld.
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Om zo goed mogelijke zorg aan haar deelnemers te kunnen bieden, verwacht Happy Move
maximale inzetbaarheid van medewerkers.
Deelnemers en medewerkers die gezondheidsklachten hebben, mogen niet naar Happy Move
komen en laten zich testen op corona.
De volgende gezondheidsklachten worden bedoeld:
- Neusverkoudheid (uitzondering voor jonge deelnemers, zie onder)
- Loopneus
- Niezen
- Keelpijn
- Hoest
- Verhoging/koorts
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
In afwijking van de regels van het RIVM mogen ook deelnemers en medewerkers, wiens
huisgenoten (lichte) gezondheidsklachten hebben, niet naar Happy Move komen.
Als een huisgenoot naast milde klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid, blijft de
deelnemer/medewerker in thuisquarantaine tot de uitslag van de test van de huisgenoot bekend is
en deze negatief is. Als uit een test blijkt dat een huisgenoot het coronavirus heeft, blijft iedereen in
het huishouden thuis. Het huishouden hoort van de GGD wat ze moet doen.
Kinderen tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Kinderen vanaf 13 jaar houden wel 1,5 m afstand tot de begeleiders en volwassen deelnemers.
Bij binnenkomst van de deelnemer vraagt de begeleider aan de deelnemer of hij/zij, of mensen bij
hem/haar thuis gezondheidsklachten hebben. Als deelnemers of huisgenoten (lichte) klachten
hebben, dan moet de deelnemer weer opgehaald worden.
Happy Move maakt melding bij de GGD (via telefoonnummer 078 - 770 85 80) indien:
- Bij 1 deelnemer/medewerker corona is vastgesteld;
- Indien 3 of meer deelnemers/medewerkers gezondheidsklachten hebben die mogelijk op
corona wijzen.
1,5 m (twee armlengtes) afstand houden:
Volwassenen ↔
Volwassenen
Volwassenen ↔
Kinderen vanaf 13 jaar
Handen wassen:
- 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek;
- Voordat je naar buiten gaat, als je weer binnen komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk
voor het eten en nadat je naar het toilet bent geweest.
Direct na binnenkomst bij Happy Move wassen medewerkers en deelnemers hun handen. Voor en
na iedere activiteit worden ook handen gewassen. Voor vertrek worden nogmaals handen
gewassen.
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Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je
handen.
Schud geen handen.
Niet aan je gezicht zitten.
Op iedere locatie voorziet Happy Move in:
- Desinfecterende zeep
- Handdesinfectiemiddelen
- Papieren handdoekjes
- Schoonmaakdoeken met desinfecterend middel
- Wegwerphandschoenen
- Mondkapjes
- Spatschermen (vergeet niet de beschermfolies aan beide zijden eraf te halen)
Mondkapjes:
Van het RIVM hoeven begeleiders geen mondkapjes te dragen. Het gebruik ervan is onnodig als
iedereen 1,5 m afstand houdt. Het beleid van Happy Move is dan ook dat de mondkapjes in principe
niet gebruikt worden. Ze zijn beschikbaar voor begeleiders die ze eventueel wensen te gebruiken,
niet voor deelnemers. Bij gebruik van een mondkapje wijzigt niets aan de voorwaarden waaronder
gewerkt wordt. Zo dient er nog steeds 1,5 m afstand gehouden te worden.
Bij spelletjes aan tafel beschermt de begeleider zichzelf en de deelnemers ouder dan 12 jaar door
gebruik te maken van het plexiglas scherm wat op tafel gezet kan worden.
Overdracht van ouder(s)/verzorger(s) naar begeleider en andersom vindt persoonlijk, maar wel op
1,5 m afstand, plaats, en buiten. Bij regen vindt de overdracht telefonisch of per e-mail plaats.
Ouders/verzorgers komen niet naar binnen. Uiteraard is de teamleider ook via e-mail
(info@happymove.nl) of telefonisch te bereiken. Eenmaal per maand zullen
deelnemer(s)/ouder(s)/verzorger(s) een rapportage over de begeleiding ontvangen.
Deelnemers en medewerkers mogen samen in een auto zitten, op voorwaarde dat iedereen een
mondkapje draagt. Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden: medewerker voorin, deelnemer(s)
achterin.
Medewerkers gaan met deelnemers niet naar een winkel/winkelcentrum/plaats waar veel mensen
zijn.
Als de groep erop uit is en het wordt daar te druk: verlaat de plek.
Ventilator
Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes
wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is.
Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de
andere gaat.
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Ventilatie
Tijdens de begeleiding binnen staat er altijd een raam en/of luchtrooster open.
Luchten
Voor en na de begeleiding worden 10-15 min. deuren en ramen tegen elkaar open gezet om de
lucht binnen te verversen.
Niet vergeten weer af te sluiten!
Directie en teamleidsters houden toezicht op de uitvoering van het protocol.
Wat Happy Move van medewerkers verwacht
Kom het liefst lopend, met de fiets of met de auto naar het werk. Vermijd zoveel mogelijk het OV.
Voor collega’s die met het OV reizen zijn extra mondkapjes beschikbaar.
2x Per dag alle handdoeken, vaatdoeken en theedoeken verschonen.
Als jou tijdens begeleiding opvalt dat een deelnemer klachten ontwikkelt, dan:
➢ bel je de Teamleider Van Dienst (TVD) en moet de deelnemer opgehaald worden, met het
verzoek de deelnemer op corona te laten testen;
➢ zet je de deelnemer apart, liefst buiten, op tenminste 1,5 m afstand van alle andere
aanwezigen;
➢ neem je de andere deelnemers mee naar buiten;
➢ desinfecteer je alle contactoppervlakken die de van corona verdachte deelnemer mogelijk
heeft aangeraakt;
➢ informeert de TVD de ouder(s)/verzorger(s) van de andere deelnemers en de directie van
Happy Move;
➢ vul je het incidentenformulier in.
Na gebruik van de ruimte, maak je alle gebruikte oppervlakken schoon met schoonmaakdoeken met
desinfecterend middel. De doek wordt direct daarna weggegooid. Let daarbij vooral op:
- tafels (incl. rand)
- stoelen en banken (leuningen, zittingen)
- aanrechtblad
- kranen
- deurklinken
- lichtschakelaars
- trapleuningen
- toiletten
- toiletpapierhouder
- doorspoelknop
- kasten
- gebruikte binnen- en buitenspelmaterialen
- prullenbakken
Als je materiaal nodig hebt van kantoor (JSP, begane grond), vraag je dat aan via het raam.
Je kunt niet binnen komen.
Medewerkers die in een risicogroep vallen (conform de richtlijnen van het RIVM), kunnen niet
worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit
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huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de richtlijnen van het RIVM),
kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden
doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met
bedrijfsarts/behandelaar.
Zorg ervoor dat er geen contact tussen deelnemers uit verschillende groepen plaatsvindt.
Reizen
Medewerkers die op reis gaan naar het buitenland stellen zichzelf op de hoogte van de reisadviezen
van de overheid. De medewerker weet dan ook of hij bij terugkomst in quarantaine moet. Als de
medewerker in quarantaine moet en niet thuis kan werken, hoeft Happy Move het loon in die
periode niet door te betalen.
Wat Happy Move van deelnemers verwacht
Bij twijfels over klachten mag de deelnemer niet naar Happy Move komen.
Neusverkouden deelnemers - WEL naar Happy Move:
Deelnemers van 0 t/m 4 jaar en deelnemers die op de basisschool zitten, mogen wel naar Happy
Move komen als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen
en keelpijn).
Neusverkouden deelnemers - NIET naar Happy Move:
Deelnemers van 0 t/m 4 jaar en deelnemers die op de basisschool zitten, mogen niet naar Happy
Move komen als:
• De deelnemer naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest. De deelnemer hoeft in principe niet getest te worden en blijft thuis
totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.
• De deelnemer een contact is van een patiënt die positief getest is op het coronavirus en de
deelnemer klachten heeft die passen bij COVID-19.
• De deelnemer bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook
koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft.
• De deelnemer een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het coronavirus.
Als medewerkers tijdens begeleiding opvalt dat een deelnemer klachten ontwikkelt, moet de
deelnemer opgehaald worden.
Deelnemers komen naar Happy Move:
- Alleen: lopend of op de fiets;
- Gebracht door één persoon (liefst huisgenoot).
Ouders/verzorgers komen niet de locatie van Happy Move binnen en houden ten minste 1,5 m
afstand van elkaar buiten.
Breng- en haalmomenten zijn kort.
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Als bij een deelnemer of iemand in diens huishouden corona vastgesteld is en de deelnemer is bij
Happy Move geweest, informeren ouder(s)/verzorger(s) Happy Move direct.
Reizen
Reizigers uit een land dat een oranje reisadvies heeft vanwege corona dienen op het moment van
aankomst in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Ook als er geen klachten zijn die
lijken op corona.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar Happy Move, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.
Ontwikkelen gezinsleden klachten die passen bij corona? Dan blijven de kinderen thuis.
Extra voorwaarden begeleiding op het Jeugdspeelpark
Tegelijkertijd kunnen maximaal drie groepen aanwezig zijn op het Jeugdspeelpark.
De ene groep bevindt zich in de Happy Club, de andere in Happy Day, de derde in één van de
ruimtes op de begane grond.
De groepen van de Happy Club en Happy Day starten een half uur na elkaar, zodat de twee groepen
elkaar niet tegenkomen bij de opgang. Om dezelfde reden eindigen de groepen ook een half uur na
elkaar. Als er buitenspel-onderdelen op de programma’s van de groepen staan, worden die ook
dusdanig gepland, dat door de twee groepen niet gelijktijdig gebruik hoeft te worden gemaakt van
de opgang.
Toiletten:
De groep die zich in Happy Club bevindt, maakt gebruik van het toilet aan de kant van de Happy Club
en de groep die zich in Happy Day bevindt, maakt gebruik van het toilet aan de kant van Happy Day.
Als iemand zijn/haar handen wast bij het fonteintje in het toilet, wacht een volgende persoon op
ruime afstand in de gang tot hij/zij gebruik kan maken van het toilet.
Komt iemand net van het toilet en staat iemand zijn/haar handen te wassen, dan wacht diegene tot
de persoon bij het fonteintje de ruimte heeft verlaten en gaat dan pas zelf zijn/haar handen wassen.
De groep op de begane grond maakt gebruik van het toilet op die etage.
Gebruik van de Happy Move opgang (hal beneden, trap en hal boven).
Bij gebruik van de opgang is hooguit het volgende toegestaan:
1 persoon bevindt zich boven aan de trap
1 persoon bevindt zich op het midden plateau van de trap
1 persoon bevindt zich in de hal beneden om schoenen/jas aan- of uit te trekken.
Als je vanaf buiten ziet dat er 1 persoon in de hal beneden staat, dan wacht je tot die persoon weg is
en dan pas ga je zelf naar binnen.
Extra voorwaarden begeleiding in Groot-Ammers
Op deze locatie is hooguit 1 groep aanwezig.
Toiletten:
Begeleiders gebruiken het toilet in de badkamer.
Deelnemers gebruiken het toilet in de gang.
In Groot-Ammers kan er weer gezwommen worden. De voorwaarden liggen in de begeleiderskamer.
Begeleiders mogen helaas niet mee zwemmen.
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Extra voorwaarden begeleiding in Dordrecht
Tegelijkertijd kunnen maximaal twee groepen aanwezig zijn op locatie Dordrecht.
Eén groep maakt gebruik van de begane grond.
De andere groep maakt gebruik van de 1e etage.
Toiletten:
De groep op de begane grond maakt gebruik van het toilet in de gang (deelnemers en begeleiders).
De groep op de 1e etage maakt gebruik van het toilet in de badkamer (deelnemers en begeleiders).
Desinfectiemiddelen:
Staan op beide etages.
De groepen starten en eindigen een half uur na elkaar. De groep op de 1e etage start als eerste.
De groepen gaan op verschillende tijden naar buiten/buiten spelen, zodat de twee groepen elkaar
niet tegenkomen.
Voor de groep op de 1e etage staat er voldoende servies boven.
Na afloop van de begeleiding wast de begeleider van de groep op de 1e etage het gebruikte servies
af en zet het allemaal bij elkaar. Op de 1e etage staan afwasspullen.
De begeleider van de groep op de 1e etage is verantwoordelijk voor de schoonmaak op die etage
(incl. toilet/fontein) en neemt ook de trapleuning af na de begeleiding.
De begeleider van de beneden groep is verantwoordelijk voor de schoonmaak op de begane grond
(incl. toilet/fontein) en neemt ook de handvatten af van de voordeur, achterdeur en huiskamerdeur;
binnen- en buitenzijde.
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