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Hitteprotocol 2018
Jonge kinderen zijn kwetsbaar bij een (langdurige) warmte. Zij kunnen zichzelf vaak nog niet goed
beschermen tegen hitte. Extra kwetsbare kinderen zijn kinderen met overgewicht, kinderen die
weinig bewegen en kinderen met een ziekte.
Okiedokiedorp is verantwoordelijk voor de volgende maatregelen:
Ø Ieder uur zal er een Drink/-insmeer alarm afgaan via de omroep op het terrein. Dit zal
gebeuren in de vorm van een gesproken bericht, waarbij kinderen en vrijwilligers er op
worden gewezen te gaan drinken en zichzelf in te smeren met zonnebrand.
Ø Naast ranja zal het ‘muziekcafe’ ook water hebben, zodat overmatige suikers drinken
voorkomen word.
Ø De kinderen krijgen bij aanvang van de week een petje, zij worden er dagelijks door de
omroep aan herinnerd deze op te houden.
Ø Voorafgaande aan de week zal er een oproep gedaan worden voor parasols, paraplu’s en
kleine zwembaden. Hiermee worden er extra schaduwplekken gerealiseerd en kunnen er
extra waterspellen worden georganiseerd. Deze oproep wordt gedaan via de sociale media
kanalen en de nieuwsbrief aan ouders en vrijwilligers.
Ø Ouders worden voor de week nogmaals gevraagd hun kinderen zonnebrand mee te geven.
Ø Vanuit Okie Dokie Dorp wordt er daarnaast voor voldoende zonnebrand gezorgd, zodat een
kind toch ingesmeerd kan worden wanneer deze geen zonnebrand bij zich heeft.
Ø Er zijn zwembaden aanwezig op Okie Dokie ter afkoeling
Ø Tenten worden aan weerszijden open gezet, zodat er luchtdoorstroom is; tevens wordt er
nagedacht over mogelijkheden met ventilatoren of afkoeling door middel van sproeiers op of
in tenten.
De stuurgroep is verantwoordelijk voor het informeren van de vrijwilligers over de
verantwoordelijkheden de horen bij het deelnemen als vrijwilliger bij Okie Dokie Dorp. Zorgen dat
kinderen voldoende drinken en eten, zich regelmatig insmeren en regelmatig de schaduw opzoeken
zijn hier belangrijke voorbeelden van.
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