
Protocol Kinderkookkafé Pandemie – Covid-19  

In verband met de uitbraak van Covid-19 gelden er extra (hygiëne) maatregelen in het 
Kinderkookkafé. De maatregelen zijn gebaseerd op richtlijnen die vanuit het RIVM en 
Gemeente/GGD zijn uitgegeven.   

Vanaf 1 juni  (12.00 uur) gaat het Kinderkookkafé weer open voor gasten. Gasten kunnen dan weer 
naar het Kinderkookkafé toekomen en daar kookactiviteiten doen. Hierbij hebben wij ons te houden 
aan maatregelen die door de overheid voor horeca gelegenheden zijn opgesteld.  

Regels vanaf 1 juni 

• Er mogen maximaal 30 gasten (exclusief personeel) tegelijk in het Kinderkookkafé aanwezig 
zijn. 
 

• Er moet vooraf worden gereserveerd. Gasten kunnen telefonisch een reservering maken. Dit 
wordt door het team in de agenda (op papier) bijgehouden.  
 

• Gasten die niet gereserveerd hebben en wel naar het Kinderkookkafé toekomen kunnen 
alleen naar binnen als er plek is en op aanwijzingen van de medewerk(st)er. De 
medewerk(st)er schrijft de naam op het agenda blad.  
 

• Gasten kunnen eventueel voor de deur wachten en dienen tijdens het wachten 1,5 meter 
afstand tot anderen te bewaren.  
 

• Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Dit 
geldt niet voor gezinsleden. Gezinsleden kunnen bij elkaar aan tafel zitten.  
 

• Bij de deur wordt er een controle gesprek gehouden. De medewerk(st)er vraagt of de gasten 
klachten hebben. Zo niet mogen de gasten naar binnen.   

Op het terras: 

• Alle gasten zitten aan een tafel. 
 

• Op het terras  ook dat alle volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 1,5 meter afstand tot 
elkaar bewaren.  
 

• Er is een vaste tafelopstelling. Hierbij kunnengasten op 1,5 meter afstand van elkaar 
bewaren.  
 

• Kinderen mogen in de speeltuin spelen. 

  

Wanneer kunnen medewerk(st)ers/gasten/ kinderen niet naar het 
Kinderkookkafé komen?  

• Als een medewerk(st)er/gast/kind een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging tot 38 graden heeft.  



• Als een medewerk(st)er/gast/kind één van deze klachten in het Kinderkookkafé ontwikkelt dan 
wordt de deze verzocht het Kinderkookkafé te verlaten.  

• Als iemand in het huishouden van de medewerk(st)er/gast/kind koorts boven 38 graden Celsius 
en/of benauwdheidklachten heeft.  

• Medewerk(st)ers/gasten/kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten 
meer hebben.  

• Als iemand in het huishouden van de medewerk(st)er /kind/gast getest is voor Covid-19 en positief 
is, moet er gewacht worden totdat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen extra 
thuis blijven.  

Bij het controle gesprek aan de deur wordt alleen naar het eerste punt gevraagd.  Als een gast één 
van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 
graden heeft dan kan hij/zij het Kinderkookkafé niet betreden.  

De overige punten gelden ook gasten en kinderen en zijn in dit protocol ter informatie opgenomen. 
Medewerksters worden geacht bovenstaande punten serieus te nemen en op te volgen.  
 

Hygiëne regels in het Kinderkookkafé 

• Alle medewerk(st)ers wassen regelmatig hun handen met water en zeep en afdrogen met papieren 
handdoek.  

• We hoesten en niezen in onze elleboog.  

• We gebruiken papieren zakdoekjes als je moet hoesten en niezen en gooi ze direct weg en was je 
handen.  

• We schudden geen handen. 

• We houden ten minste 1,5 meter afstand. 
 

Afstand - 1,5 meter regel 

• Gedurende het werken zullen alle volwassenen onderling, zoveel mogelijk, 1,5 meter afstand, tot 
elkaar moeten bewaren.  

• Volwassenen dienen ook 1,5 meter afstand tot kinderen (vanaf 4 jaar) te bewaren.  

• Kinderen tot 12 jaar onderling hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren.  
 

Handhygiëne 

• Bij aankomst in het Kinderkookkafé dient iedereen direct zijn/haar de handen wassen gedurende 
20 seconden met water en zeep. (Zowel volwassenen als kinderen!) Gasten worden hier bij 
aankomst in het Kinderkookkafé op gewezen.  
 



• Medewerk(st)ers wassen gedurende hun werk zeer regelmatig hun handen. 
  
• Medewerk(st)er wassen hun handen nadat zij de afwas vanaf de kar in de afwas-krat hebben gezet. 

Als gewenst kunnen hierbij handschoenen worden gebruikt. Let op: na gebruik worden deze 
weggegooid. 
  
• Bij het bereiden van voeding wordt vooraf handen gewassen. Hierbij kan ook als gewenst 

handschoenen worden gedragen.   
 

Extra reiniging en ventilatie 
 
• Hotspots worden  extra gereinigd met de daarvoor bestemde ontsmettingsmiddel en 

wegwerpdoekjes. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden aangeraakt zoals deurklinken, 
lichtschakelaars, armleuningen, tablets etc. Deze hotspots worden het openen van het 
Kinderkookkafé gereinigd en na elke reserveringsronde meegenomen.  
 

• De verblijfsruimten worden voldoende geventileerd. De deur achter, het raam in het dak staan 
altijd open. De deuren in de serre staan zoveel mogelijk open of op een kier. 
 

• Nadat een tafel is bezet geweest wordt deze schoongemaakt, tevens worden de stoelen/krukjes 
gereinigd. Alle gebruikte materialen worden afgewassen.  

 
Help-jezelf-bar 
 

• Er is een routing met pijlen op de grond aangegeven. Gasten worden eerst langs de glijbaan 
naar het toilet geleidt zodat wij daar hun handen kunnen wassen. Dan komen lopen ze terug 
naar de help-jezelf-bar en vanaf daar lopen ze langs de bar waar zij kunnen bestellen, 
kinderen alles voor de kookactiviteit kunnen pakken, kunnen afrekenen en hun bestelling 
mee kunnen nemen een plaats in het restaurant.  
 

• Kinderen mogen zelf spullen/ingrediënten voor de kookactiviteiten uit de bar pakken.  
 

• Volwassen bestellen drinken en eten bij de medewerk(st)ers. De bestelling wordt niet direct 
aan de gast gegeven maar op de bar gezet zodat de gast het van de bar kan pakken.  

 
• Taart, bananencake en croissants worden per stuk met plastic folie verpakt en op de bar 

gezet. Gasten kunnen dit zelf van de bar pakken.  
 

• Alle gasten wordt gevraagd om de gebruikte spullen na afloop op de afwaskar te plaatsen.   
 
  
 


