Corona-afspraken

Hygiëne en veiligheid
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
- Leerlingen hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Volwassenen houden ten opzichte van
leerlingen anderhalve meter afstand. Dit geldt ook voor volwassenen onderling. Dat betekent
dat de docent voor in het lokaal blijft (daar is genoeg bewegingsruimte) en niet tussen de
leerlingen door loopt.
- We ontsmetten/wassen onze handen meerdere keren per dag. In ieder geval voor binnenkomst
van een lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
- We schudden geen handen.
- We hoesten en niezen in onze elleboog.
- We zitten niet aan ons gezicht.
- We verplichten geen mondkapjes. Wel willen we benadrukken dat het normaal is als leerlingen
of docenten wél een mondkapje dragen (bijvoorbeeld omdat zij of mensen uit hun directe
omgeving een kwetsbare gezondheid hebben). Het getuigt van verantwoordelijk gedrag. We
verwachten dan ook dat je respectvol reageert op leerlingen en docenten die een mondkapje
dragen.

Gezondheid
-

Bij de volgende (luchtweg)klachten blijf je thuis
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
o Plotseling geur- en smaakverlies
o Als je meer dan 38 °C koorts hebt, blijf je thuis. Het is raadzaam elke dag je temperatuur
op te nemen. Inmiddels is gebleken dat in ruim 80% van de besmettingen mensen eerst
koorts krijgen, voordat ze zich ziek voelen.
Je komt pas weer naar school als je 24 uur klachtenvrij bent. Als iemand in je gezin koorts heeft
boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijf je ook thuis. Als iedereen binnen het gezin
24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar school.

-

Wanneer je gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of
moeilijk ademen/benauwdheid) moet (!) je dit melden en ga je naar huis. Je moet je dan bij de
receptie ziek melden; ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers
of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis
gestuurd.

-

Als je behoort tot een risicogroep kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de
beslissing van je ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Ook als er gezinsleden zijn die
tot de risicogroep behoren kun je worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van
je ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. In deze gevallen wijst de mentor een buddy
aan in de klas die de leerling op de hoogte brengt van de behandelde lesstof en het huiswerk.

-

Bij klachten is het dringende advies je te laten testen. Als je positief getest bent, dan neem je (of
je ouders) onmiddellijk contact op met je afdelingsleider. Hij of zij meldt dit vervolgens bij de
jeugdarts of -verpleegkundige van de GGD.
Als je positief getest bent, blijf je minimaal 7 dagen thuis. Daarna moet je minimaal 24 uur
klachtenvrij zijn, voordat je weer naar school komt. Als iemand in je gezin positief getest is, moet
je 10 dagen thuisblijven (in quarantaine). Je kunt weer naar school als iedereen in het gezin 24
uur klachtenvrij is.

Lokalen en gangen
-

-

-

In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de
desinfecterende gel of spray.
Voor het bureau van de docent is een plexiglas scherm opgehangen. Voor in de klas is er ruimte
voor de docent om op het bord te kunnen schrijven. Hij of zij loopt niet door de klas. Immers:
docenten en leerlingen houden anderhalve meter afstand.
Bij praktijklessen kan het zijn dat de docent of TOA geen anderhalve meter afstand kan houden.
Hij of zij zal dan een gezichtsscherm dragen.
In de lokalen en gangen zullen de ramen (en deuren) geopend zijn om te zorgen voor voldoende
frisse lucht. Het ventilatiesysteem voldoet ruimschoots aan de normen.
Intermezzo en klas 1 t/m 4 hebben zoveel mogelijk een eigen lokaal. De klassen zijn
verantwoordelijk voor het netjes houden van het lokaal, docenten zien daar op toe.
In de gangen en op de trappen zijn geen looproutes meer aangegeven. De afspraak is dat je
zoveel mogelijk rechts houdt en dus zoveel mogelijk achter elkaar en niet naast elkaar loopt.
Docenten en clavigers spreken je er op aan als je dat niet doet.

