Protocol Hitte
Als het buiten warmer is dan 25 graden volgt Kabouters protocol A.
Protocol A
Kinderen spelen tussen 12.00 en 15.00 uur niet buiten.
Kinderen worden bij zonnig weer altijd ingesmeerd met antizonnebrandcrème factor 50, zie
protocol zonnebrand.
De activiteiten zullen aangepast worden aan de warmte. Er worden geen actieve spellen
gedaan. We zullen als activiteit aansluitend aan het boodschappen doen bijvoorbeeld
gaan spelen bij de Albert Heijn in het speelhoekje; daar is het lekker koel door de airco. We
zullen als activiteit lekker spetteren in het water of spelen met emmers water. We zullen bij te
hoge temperaturen veel binnen spelen maar met veel ventilatie zodat de lucht gezond blijft
met de airco’s aan.
Bij warm weer krijgen de kinderen om het uur wat te drinken of een ijsje om zo uitdroging te
voorkomen. Wij houden de kinderen goed in de gaten om hun welzijn te checken.
Bij kabouters zijn verschillende ventilatoren aanwezig en een mobiele airco, Bij warm weer
zullen deze allen aanstaan. Er zijn 3 ventilatoren in de groepsruimte en in elke slaapkamer 1
of 2 ventilatoren. De ramen waar de zon op staat zullen van buiten afgedekt worden door
zonnewering.
Als de temperatuur oploopt tot tegen of zelfs boven de 30 graden gaan we de kinderen
continu afkoelen. Een nat shirt (in de schaduw) of een natte romper zorgen voor verkoeling.

Als het buiten warmer is dan 37 graden volgt Kabouters protocol B.
Protocol B
Bij temperaturen van 37 graden en warmer houden we een tropenrooster aan. We openen
dan om 06.30 uur. We zullen zorgen dat er een mobiele airco aan staan, om de
temperatuur binnen houdbaar te houden. Hoe hoger de temperaturen, hoe eerder wij de
airco moeten aanzetten. Hoe sneller er een ongezonde situatie bestaat in de groepsruimte.
We zullen alle in protocol A benoemde handelingen uitvoeren om te zorgen dat kinderen zo
comfortabel mogelijk zijn.
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Omdat het na 14.00 uur in het gebouw niet meer koel te houden is, sluiten wij om 16.00
uur Kabouters. Voor de veiligheid van uw kind, maar ook voor de veiligheid van het
personeel. Om de airco te laten functioneren zullen wij alle ramen en deuren dicht
moeten houden. Dit betekent dat er geen frisse lucht binnenkomt. We zitten met veel
mensen in de gekoelde ruimte. (Personeel en kinderen) De CO2 zal na enkele uren dan
ook te hoog wordt. Dit is een ongezonde lucht, dus dit kunnen we een paar uur doen,
Als we gaan luchten om zuurstof toe te laten, zal de temperatuur zeer snel toenemen.
De ervaring leert ons dat we een redelijk evenwicht tussen zuurstof en koelte kunnen
bewaren tot maximaal 16.00 uur. Daarna wordt de ruimte te ongezond.
Daarom vragen wij u of u uw kind op zeer warme dagen (boven de 37 graden) zo
vroeg mogelijk op wilt halen. Of zo mogelijk niet te brengen. Hoe minder kinderen er zijn
in de koele ruimte, hoe beter de omstandigheden die wij de kinderen en het personeel
kunnen bieden.
Wij vragen u dringend uw kind om uiterlijk 16.00 uur op te halen. Wij zullen er naar
streven op die tijd te sluiten.
Als dat voor u onoverkomelijke problemen oplevert, kunt u dit met de Directie van
Kabouters bespreken. Wij gaan dan samen met u zoeken naar een oplossing.
Kabouters heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid naar u als ouder. Maar daarmee
logischerwijs ook naar uw kind door het garanderen van een gezonde omgeving bij
Kabouters. En niet in de laatste plaats heeft Kabouters ook een verantwoordelijkheid
naar haar personeel. Ook zij moeten kunnen werken in een gezonde omgeving. Het is
dan ook van belang steeds te zoeken naar een zo goed mogelijk evenwicht in de
belangen van alle betrokken partijen.
Kabouters doet er alles aan wat in haar macht ligt om zo lang mogelijk opvang te
kunnen bieden op extreem hete dagen. Zo kochten wij 2 airconditioners die 1 grote
ruimte redelijk koel kan houden. Het ontbreekt ons echter aan de financiële middelen
(en het zeer slecht geïsoleerde tijdelijke gebouw leent zich totaal niet) om een goed en
gezond luchtverversingssysteem te kunnen aanschaffen voor de tijd dat de airco draait.
(normaal openen wij de ramen/deuren om verse lucht aan te voeren) Vandaar dat wij
moeten kiezen voor een tropenrooster op deze (gelukkig nog zeldzame) dagen.
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