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Hygiëne richtlijnen bij het werken met kinderen

bloed);

Met kleine kinderen dient er extra aandacht besteed te worden
aan hygiëne:
zeep);

uw handen en
houdt het aankleedkussen goed schoon;
-en niesdiscipline (niet hoesten en niezen
in de richting van een ander, leer de kinderen het hoofd weg te draaien,
hand voor de mond, neus snuiten en altijd daarna handen wassen);
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Micro-organismen verspreiden zich:
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Hygiëne voor jonge kinderen is zeer belangrijk. Jonge kinderen komen
anders in aanraking met ziekteverwekkers waartegen zij nog geen
weerstand hebben. Deze bacteriën, virussen, schimmels en andere
micro-organismen zijn overal aanwezig. De meeste zijn onschuldig, maar
er zijn ook een aantal die een kind flink ziek kunnen maken. Om snel te
kunnen groeien hebben micro-organismen vocht, warmte en voedsel
(stof, huidschilfers, vuil) nodig. Door goede hygiënemaatregelen kun je
de meeste micro¬organismen wegnemen.
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elk gebruik uitkoken;

ven
gemakkelijk;

koelkast.
Rondom het toilet bij peuters:

na gebruik leegspoelen in het toilet en vervolgens schoonmaken. Het
potje buiten bereik van kinderen opbergen.
Rondom het verschonen:
zijn van de plaats voor voedselbereiding;
verschonen altijd uw handen;
k altijd in een gesloten afvalemmer of luieremmer
gooien. Deze iedere dag legen en schoonmaken.
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van de verschoonplek;

Waterkers 14 9801 LT Zuidhorn ● 0594-853977 ● info@gastouderbureaunoorderlicht.nl ● www.gastouderbureaunoorderlicht.nl

Rondom flesvoeding:
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Hygiëne richtlijnen bij het werken met kinderen

kinderen en uzelf. Maak na het verschonen de verschoonplek of het toilet
schoon, denk daarbij ook aan de kraan, de deurkruk en de trekker;

latex handschoenen;
weggooien.
Bij besmettelijke ziekten:

tijdens de
incubatietijd is een ziekte is vaak vele malen besmettelijker dan wanneer
de ziekte is uitgebroken. Daarnaast zijn de veroorzakers (de microorganismen) veel voorkomend onder de bevolking en contact met deze
ziekteverwekkers is niet te vermijden;
gvuldig op de hoest -en niesdiscipline;
braaksel, urine, ontlasting, bloed.
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d latex handschoenen, gooi
deze na gebruik direct weg en was de handen. Bij bloederige diaree altijd
alles desinfecteren;
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Bij diaree en wanneer het kind gespuugd heeft:

