Werkinstructie warmte en zon
Deze werkinstructie hoort bij het protocol warmte en zon
Deze werkinstructie wordt toegepast als:
De binnentemperatuur hoger is dan 25° C, de buitentemperatuur hoger is dan 25° C, bij warm weer
en zonneschijn.
Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door:
Pedagogisch medewerkers
Werkinstructie:
Wees voorbereid op warm weer; zorg voor voldoende van de hieronder benodigde middelen;
zonnebrandcrème, parasols, partytenten, teiltjes en bakjes, extra (kind gebonden) flessen en
drinkbekers, (mobiele) airco’s en ventilatoren, petjes en witte T-shirts, badkleding voor de kinderen.
Werkwijze:
1. Houdt de warmte buiten:
• Laat de verlichting en andere warmtebronnen zoveel mogelijk uit.
• Doe waar mogelijk ’s ochtends vroeg de zonneschermen naar beneden.
• Lucht ’s ochtends vroeg en aan het einde van de dag, zodat de dwarsventilatie voor
afkoeling zorgt.
2. Koel de binnenruimtes af:
• Zet alle ventilatieroosters open.
• Zorg voor dwarsventilatie.
• Maak gebruik van (mobiele) airco’s en ventilatoren (wees alert op kind veiligheid en volg
de instructies van de fabrikant op).
• Op warme dagen laten we ‘s nachts de ventilatieroosters open.
3. Voorkom dorst en uitdroging
• Biedt continu vocht aan (water, thee), liefst lauw, minimaal 1x per uur.
• Biedt baby’s gelegenheid om naast hun flessen extra water te drinken.
• Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten.
4. Bescherm tegen de zon
• Zorg dat er voldoende schaduw is om buiten in te spelen, door middel van bomen,
partytenten en parasols.
• Smeer alle kinderen zorgvuldig en regelmatig in met zonnebrandcrème factor 50.
5. Zorg voor voldoende beschermende kleding; hoedjes of petjes, witte T-shirts.
6. Koel af door waterpret; sproeiers of spelen met water in teiltjes met bakjes.
7. Zorg voor extra hygiëne; maak sanitaire ruimtes en de keuken dagelijks extra schoon; door
het warme weer vermenigvuldigen bacteriën extra snel.
8. Let op de kappen van kinderwagens, daaronder loopt de temperatuur snel op, doe met
warm weer de kap altijd naar beneden en plaats de kinderwagen uit de zon, voorzien van
een extra parasolletje.

Let op! Is het veel te warm en lukt het niet om de (slaap) ruimtes onder de 30 ° C te krijgen, dan
moeten er direct maatregelen genomen worden.
Mechanische ventilatie wordt in de hoogste stand gezet. Indien de temperatuur in de slaapkamer
hoger is dan 18 graden Celsius; verwarming lager zetten, en/ of, deur en/ of raam openzetten (alleen
als er wind op staat anders komt de warmte binnen), en/of airco aanzetten. De pedagogisch
medewerker controleert of de temperatuur binnen 30 minuten weer in orde is. Let op: de
temperatuurverschillen mogen niet te groot zijn, als het buiten warmer is dan 25° C, dan mag het
verschil niet meer dan 5° C.
A. Op het moment dat de hieronder beschreven situatie zich voordoet:
Het is binnen warmer dan 25° C, het is buiten warmer dan 25° C, er is sprake van warm weer
of veel zon.
B.

Jaarlijks:
Het protocol, de werkinstructie en de formulieren worden geëvalueerd.
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