Protocol Luizen
Als er luizen worden geconstateerd bij een kind dat Kabouters Kinderopvang bezoekt,
worden alle ouders er van op de hoogte gesteld dat er een luizenbesmetting heerst.
Er worden geen mededelingen gedaan over welk kind het betreft.
Kabouters overlegt met de ouders van het betreffende kind over de behandeling. Het
kan zijn dat de ouders wel of niet kiezen voor een chemische behandeling van het haar
van het kind.
Kabouters zal de bedden verschonen en beddengoed wassen op 60 graden.
Knuffels etc. gaan voor 3 dagen in de diepvries. Op deze manier wordt al het levend
materiaal gedood.
Er zal vanaf dat moment elke ochtend door een medewerkster van Kabouters worden
gekamd met een speciale luizenkam. Dit gebeurt bij alle kinderen, hierom zal er een
extra kracht ’s morgens naar Kabouters toe komen om mee te helpen bij dit proces.
Afhankelijk van het haar van het kind kan dit droog, nat of met crèmespoeling
gebeuren. Ook dit gaat in overleg met de ouder.
Het kind is nu, zonder luizen, niet besmettelijk voor de anderen.
Kabouters zal proberen de ouders te bewegen het kind elke avond te kammen om de
besmetting zo in te dammen. Daarnaast kan het raadzaam zijn thuis ook een
chemische behandeling toe te passen.
In de tijd van de behandeling zal Kabouters zorgdragen voor het dagelijks wassen van
het beddengoed en de jassen van alle kinderen apart in afgesloten vuilniszakken
bewaren. Voor en na het wandelen worden jassen goed uitgeklopt.
Alleen als de ouders niet meewerken aan dit protocol en dus niet toestaan dat
Kabouters hun kind dagelijks kamt met een speciale luizenkam, of als het haar niet
doorkambaar blijkt, zal Kabouters het kind tijdelijk toegang van Kabouters kunnen
ontzeggen omdat er dan sprake is van een groot besmettingsgevaar.
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