
Update 29 november
Het beleid voor scholen is gewijzigd: het advies is externen te weren van de school. De consequentie
voor de JGZ is dat de JGZ-medewerkers veelal gezien worden als een 'externe'; hoe nu verder?

● Attendeer scholen, kinderen en ouders op online dienstverlening van de JGZ, zoals de
Groeigids en jouwGGD.nl.

● Stel aan scholen voor om het contactmoment op school uit te voeren onder de voorwaarden,
die ook voor school gelden, namelijk: JGZ-er draagt mondkapje, doet 2 keer per week een
preventieve zelftest en houdt 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

● Ga zo nodig over op uitnodigen op de JGZ-locatie of online (i.p.v. op school).
● Houd contact met de school en nodig kinderen, waarover zij zorgen hebben, op indicatie uit

(op de JGZ-locatie). Overleg met kinderen/ouders over de vorm van het contact (fysiek dan
wel online).

● (Her)verdeel het werk onderling zodat JGZ-ers de keuze hebben om wel/niet fysiek contact te
hebben met kinderen/ouders. Denk aan online contact met kinderen/ouders, bellen met
scholen en administratieve ondersteuning. JGZ-medewerkers in quarantaine kunnen hier ook
een rol in spelen.

● Maak gebruik van mogelijkheden, zoals het gebruik van de Van Wiechenfilmpjes door ouders,
en attendeer ouders op de mogelijkheid van bijvoorbeeld zelf meten en wegen en andere
vragenlijsten.

Consultatiebureaus:

● Houd binnen op de JGZ-locatie 1 persoon per 5m2 aan.
● Zorg voor duidelijke looproutes.
● Houd 1.5 meter afstand. En draag een mondkapje.
● Overleg met ouders over de vorm van het CM (fysiek dan wel online). Het dringend advies is:

werk vanuit huis.
● De sluitingstijd van 17.00 uur geldt niet voor de JGZ.

Dringend advies vanuit de overheid:

● Draag een mondkapje, ook bij negatieve preventieve zelftest. Het gebruik van een mondkapje
is vanaf 6 november weer verplicht in openbare gebouwen zoals JGZ-locaties
(consultatiebureaus). Draag een mondkapje en vraag de ouders en jongeren om dat ook
doen. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet verplicht een mondkapje te dragen. Als het onderzoek
op school plaatsvindt geldt de regel voor school: vanaf groep 6 verplicht een mondkapje
dragen.

● Aanpassing in het ‘snottebellen beleid’:
- Kinderen vanaf groep 1 t/m 8 mogen met alleen een neusverkoudheid ook niet meer naar
school en/of de JGZ, tenzij er een negatieve PCR test is gedaan.
- Kinderen jonger dan 4 jaar mogen met alleen een neusverkoudheid wel naar de
kinderopvang en/of de JGZ.

Update 15 november
n.a.v. persconferentie d.d.
1,5 meter

https://www.groeigids.nl/
https://www.jouwggd.nl/
https://www.ncj.nl/van-wiechen/


Per direct is de 1,5 meter afstand houden verplicht. Houd afstand en geef elkaar de ruimte. Voor de
JGZ betekent dit dat bij het inplannen van consulten rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid voor ouders, jongeren en medewerkers om afstand te kunnen houden.

Update 3 november
n.a.v. de persconferentie op 2 november

1,5 meter
Per direct is 1,5 meter afstand houden het dringende advies. Houd afstand en geef elkaar de ruimte.
Voor de JGZ betekent dit dat je bij het inplannen van consulten rekening moet houden met de
mogelijkheid voor ouders, jongeren en medewerkers om afstand te kunnen houden.

Basismaatregelen
De basismaatregelen blijven van kracht: zorg voor voldoende frisse lucht, blijf thuis bij klachten en laat
je testen, was je handen, hoest en nies in je elleboog.

Mondkapje
Het gebruik van een mondkapje is vanaf 6 november weer verplicht in openbare gebouwen zoals
JGZ-locaties (consultatiebureaus). Draag een mondkapje en vraag de ouders en jongeren om dat ook
doen. Kinderen tot 12 jaar hoeven niet verplicht een mondkapje te dragen.

Thuiswerken
Het advies is de helft van de tijd thuis te werken. Dat geldt ook voor JGZ-medewerkers. Doe wat
mogelijk is vanuit huis. Zie ook de beslisboom 12+, die is goed te gebruiken voor alle mensen die met
kinderen werken, dus ook voor JGZ-medewerkers.

Scholen
Op het MBO, HBO en universiteit geldt het verplicht dragen van een mondkapje. Het mondkapje mag
af zodra men zit.


