Omgaan met ziekte
Op kinderdagverblijf DreamKids staat het kind centraal. Als een kind ziek is heeft het extra verzorging
en aandacht nodig wat wij niet kunnen bieden op het kinderdagverblijf. Wij vinden het belangrijk dat
de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt.
Als een kind ziek is neemt de pedagogisch medewerkster altijd contact op met de ouders om te
overleggen. Als de pedagogisch medewerkster van mening is dat het kind opgehaald moet worden,
bespreekt ze dit met de ouders en worden afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind
gehaald wordt en wat er tot die tijd gedaan wordt. De regel is wel dat het zieke kind uiterlijk binnen
twee uur, na het telefonische contact, opgehaald dient te worden.
Kinderen met een aandoening aan de luchtwegen, zoals astma, zijn gebaat bij een stof arme
omgeving. Bij DreamKids wordt er dagelijks schoongemaakt. Er zijn geen huisdieren in het gebouw en
er wordt niet gerookt. Wat verstaan wij onder ziek: Een kind heeft koorts (vanaf 38,5 graden en het
kind is hangerig, huilerig en heeft één op één contact nodig. Een kind heeft een besmettelijke ziekte.
Wilt u, als u het idee heeft dat uw kind zich niet lekker voelt, dit ’s morgens melden bij de
pedagogisch medewerkster. Ook als uw kind ’s morgens paracetamol heeft gehad willen wij dit graag
weten. Als uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf wordt er in alle gevallen overleg met u
gevoerd over de situatie van uw kind.
Eventuele medicatie vragen wij ( indien mogelijk ) zoveel thuis te geven. Is dit niet mogelijk dan
vragen wij u het formulier “Medicijngebruik” in vullen en te ondertekenen, waarop u alle
voorschriften van het medicijn heeft ingevuld. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de pedagogisch
medewerksters.
Wanneer er een besmettelijke ziekte heerst op het kinderdagverblijf wordt dat kenbaar gemaakt op
het informatiebord in de hal van het kinderdagverblijf.
Bij ongevallen met lichamelijk letsel en acute ziektegevallen, waarbij de hulp van een arts nodig is,
neemt het kinderdagverblijf direct contact op met de huisarts of spoedeisende hulp en
ouders/verzorgers.

