Betreft: uitslag test doorgeven en toestemming delen gegevens GGD

Geachte ouder (s) en/of verzorger(s),

11 februari 2021

Mocht het zo zijn dat uw kind positief getest wordt op Covid-19, dan vragen wij
u dit zo spoedig mogelijk middels een bericht via Konnect naar de groep aan ons
door te geven. Zoals u weet, worden kinderen per 8 februari ook gezien als nauw
contact en moeten mogelijk in quarantaine bij een besmetting op de groep.
In het geval van een besmetting op de groep zal de GGD uitgebreid bron- en
contact onderzoek doen. Zij vragen Okidoki in zo’n geval om de gegevens aan te
leveren van de kinderen en medewerkers die tot nauw contact behoren van de
besmette persoon.
Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming.
Om ervoor te zorgen dat in het geval van een besmetting op de groep deze
procedure zo soepel mogelijk verloopt, vragen wij u op voorhand na te denken
over dit onderwerp.
In de Konnect app is vanaf vrijdag 12 februari 10.00u bij het onderwerp
‘toestemmingen’ een toestemmingsknop beschikbaar voor het delen van de
gegevens met de GGD. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: naam en
achternaam kind, telefoonnummer en mailadres van het eerste contactpersoon.
Deze knop staat standaard op ‘geen toestemming’. Alleen u als ouder kunt deze
keuze aanpassen naar ‘wel toestemming’.
Indien u akkoord gaat met het delen van de gegevens ten behoeve van het Bronen contact onderzoek, kunt u uw toestemming op de volgende manier via de app
wijzigen van ‘ geen toestemming’ naar ‘ wel toestemming’ :
U gaat naar: Overige > naar ouder portaal > mijn gegevens > mijn toestemmingen,
hier kunt u de toestemming aanpassen.

Wij willen benadrukken dat wanneer u geen toestemming geeft, wij uw gegevens
uiteraard niet zullen delen.
Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Neem dan contact op met de
leidinggevende van de locatie, of stel uw vraag via: info@okidoki-kdv.nl en
telefonisch tussen 8.30u-16.30u op het hoofdkantoor 0174-441510. Vragen over
planning graag zo veel mogelijk via de mail: planning@okidoki-kdv.nl
Met vriendelijke groet,
Namens alle medewerkers en leidinggevenden,
Margreet van der Poll en Lisa ‘s-Gravendijk
Directie Kinderopvang Okidoki

