Update Corona-regels leerlingen

De veiligheid en gezondheid van ons allen was altijd al van belang.
In deze Corona-tijd vraagt het onze doorlopende aandacht:
want alleen samen krijgen we Corona onder controle.


Uitgangspunt zijn en blijven de regels en adviezen van het RIVM.



Alle leerlingen die gezond zijn worden op school verwacht en hoeven tot elkaar geen afstand te houden.
Belangrijk is dat leerlingen wel anderhalve meter afstand houden tot volwassenen.
t als je in een regio met veiligheidsadvies code oranje of rood voor Corona bent geweest?
 Als je in een regio bent geweest met veiligheidsadvies code oranje of rood voor Corona, dan houd je je strikt
aan de door de overheid voorgeschreven quarantaineperiode. Momenteel is deze 10 dagen. NB Als je uit
een dergelijk gebied komt moet je je ook bij een negatieve uitslag van de Coronatest aan de voorgeschreven
quarantaineperiode houden.


In de pauzes gaan de leerlingen bij voorkeur naar buiten op het plein. De catering in de kantine is ook weer
opgestart zodat iedereen daar weer van alles kan kopen.
In de kantine geldt ook: leerlingen houden anderhalve meter afstand tot volwassenen.



Ventilatie in lokalen: collega’s geven les met de ramen open. Ook de deur naar de gang blijft open. Tussen de
lessen door wordt zoveel mogelijk gelucht door alle ramen van het klaslokaal en de deur van de klas open te
zetten. Collega’s lopen zo weinig mogelijk rond tijdens de les.



We wassen of desinfecteren meerdere keren per dag onze handen. In ieder geval bij binnenkomst in het lokaal,
voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na
binnenkomst hun eigen tafels af met water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij
het verlaten van het lokaal.



Voor de praktijklokalen waar van de 1,5 meter-maatregel moet worden afgeweken zijn er beschermende
gezichtsschermen aangeschaft voor de collega’s.



Tijdens de leswisseling is het collega’s en leerlingen toegestaan om op de gang een mondkapje te dragen.
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