Hageveld - richtlijnen en maatregelen i.v.m. Covid-19
Afstand houden
- Medewerkers en leerlingen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
- Bij praktische vakken is het afstand houden tussen leerling en docent/medewerker niet altijd
mogelijk. Dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.
- Er is een looproute in de school (middels pijlen op de grond) waar een ieder zich aan dient te
houden.
- Kom zo veel mogelijk met de fiets naar school en vermijd het openbaar zoveel mogelijk.
Mondkapjes
- Medewerkers en leerlingen dragen verplicht een mondkapje bij binnenkomst in de school,
het verplaatsen in de gangen, het pauzeren buiten het klaslokaal en op verzoek van de
docent bij bepaalde (praktijk) vakken waar moeilijk afstand kan worden gehouden.
- Op aangeven van de schoolleiding kan het dragen van een mondkapje in de klas verplicht
worden gesteld.
Zelftesten
- Het advies aan zowel leerlingen als medewerkers is om zichzelf twee keer per week
preventief te laten testen. Zelftesten gebeurt altijd op vrijwillige basis. De zelftesten zijn
uitgedeeld aan alle medewerkers en leerlingen (4 stuks). Extra zelftesten zijn te verkrijgen bij
de conciërge.
Hygiëne en ventilatie
- Bij binnenkomst in een lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de
desinfecterende handgel bij de ingang van het lokaal.
- Docenten en ander onderwijzend personeel nemen na binnenkomst hun eigen tafel af met
water en allesreiniger en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
- Leermiddelen die door leerlingen gezamenlijk gebruikt worden na elke les schoongemaakt.
- De lokalen worden geventileerd conform de eis van het betreffende lokaal ; op alle lokalen
en in alle andere ruimtes van de school hangt een aanwijzing met de minimale eis en het
advies voor ventilatie voor dat lokaal of die ruimte.
Pauzes
- We verwachten van alle leerlingen dat zij buiten pauzeren. Ook bij regen vragen we de
leerlingen buiten pauze te houden en eventueel een paraplu mee te nemen.
- Er staat tot aan de meivakantie één grote tent op de cour.
- Medewerkers houden pauze in de medewerkerskamer, het buitenplaatsje naast de
medewerkerskamer (met 1,5 meter afstand) of in het lokaal.
- Voor de medewerkers wordt gedurende de dag koffie, thee en water rondgebracht langs de
lokalen. Dit wordt elke dag verzorgd door twee vrijwilligers.
Bezoekers
- Al het bezoek dient zich voorafgaand aan een afspraak te melden bij de administratie.
- Al het bezoek wordt geregistreerd (contactgegevens).
- Indien gewenst zijn voor bezoekers mondkapjes beschikbaar.
Positief getest?
- Als je positief getest bent, geef je dat zo snel mogelijk door aan de administratie (0235100100).

-

Je ontvangt dan van school een link waarin we je vragen een aantal vragen te beantwoorden
zoals je eerste ziektedag en de nauwe contacten op school.
Het bron- en contactenonderzoek op school wordt nu door school gedaan en wij informeren
de nauwe contacten op school over eventuele quarantaine en tot hoe lang deze duurt.
Bij twee of meer besmettingen in één klas, gaat de hele klas in quarantaine.

Standaard RIVM-richtlijnen:
Hygiëne
- We wassen onze handen meerdere keren per dag; in elk geval bij binnenkomst in het
lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek
- We schudden geen handen
- We hoesten en niezen in onze ellenboog
- We zitten niet aan ons gezicht
Klachten en thuisblijfregels
- Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
o Bij verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk of smaak
Milde klachten zijn: verkoudheidsklachten, lichte hoest of verhoging
- Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 klachtenvrij is of de corona
test een negatieve uitslag heeft.
- Indien het personeelslid/de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene thuis en
laat zich opnieuw testen.
- Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde
verkoudheidsklachten ook koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
- Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24
uur geen klachten heeft.
- Als een leerling of personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder
neusverstopping)) gaat hij/zij naar huis en wordt geadviseerd zich te laten testen. De
leerling meldt zich op gebruikelijke wijze eerst bij de administratie. Ook eventuele broers
of zussen worden hierover geïnformeerd en wordt geadviseerd zich te laten testen als zij
klachten vertonen. Broers en zussen worden alleen naar huis gestuurd als de leerling last
heeft van koorts en/of benauwdheid.
- Leerlingen die behoren tot de risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Dit gaat in overleg met de mentor en/of teamleider. Bij langdurig thuisblijven van de
leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
- Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren gaan naar school. Leerlingen
met gezinsleden uit een risicogroep hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken.
Dit is de beslissing van de ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de mentor en/of
teamleider. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen
rondom passend onderwijs in werking.
- Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling
infectieziektebestrijding. De algemene regel is dat de schoolleider van een ongewoon
aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD meldt. Ten
aanzien van (mogelijke) coronavirusinfecties geldt is nu bepaald dat de schoolleider één of
meer bevestigde besmettingen met Covid-19 meldt bij de GGD als zij daarover nog niet
door de GGD zijn benaderd.

-

Iedereen met Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen

Positief getest op Covid-19
- Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 gaat in thuisisolatie.
Betreffende persoon mag weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft
gehad die passen bij Covid-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat het
personeelslid/leerling ziek werd. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
- Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19, maar geen klachten heeft
moet 5 dagen vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn
voor anderen.
o Ook huisgenoten moeten thuis blijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en
op deze wijze voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er 5
dagen na de testafname geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD
bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is..
o Als zich binnen 5 dagen na testafname klachten ontwikkelen bij het
personeelslid/leerling, dan blijft thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten
dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met het
personeelslid/leerling.
- Een personeelslid/leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt
geadviseerd om zich te laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.
Heeft het personeelslid/leerling ook last van koorts of benauwdheid, dan moeten de
huisgenoten eveneens thuis blijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben. Huisgenoten die
werkzaam zijn in de vitale sector of een cruciaal beroep hebben blijven ook thuis. Voor
deze mensen kan een uitzondering gemaakt worden als zij geen klachten hebben. Dat kan
alleen na overleg met de werkgever, of bedrijfsarts en de GGD.
Negatief getest op Covid-19
- Indien een personeelslid/leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan
kan diegene naar werk/school. Indien het personeelslid/leerling opnieuw klachten krijgt,
dan blijft diegene thuis en laat zich opnieuw testen.
Quarantaine zonder klachten
- Ben je in nauw contact geweest met iemand die positief getest is dan wordt contact
opgenomen door de GGD. Er geldt voor de betreffende persoon een quarantaineperiode
van 10 dagen. Heb je geen klachten, dan kan je je op dag 5 laten testen. Als deze test
negatief is, dan is de quarantaine voorbij. Let op! Alleen de uitslag van een (reguliere) PCR
test (dit is geen sneltest) geldt hiervoor.
- De regel hierboven geldt ook binnen een huishouden. Het is dan wel van belang dat er in
de 5 dagen geen nauw contact meer is geweest met de positief geteste persoon.
- Als een leerling in een klas positief getest is, ontvangt elke leerling uit die klas een
referentienummer waarmee het mogelijk is een test te laten doen (ook zonder klachten).
- Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een
land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood,
worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in
quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie. Scholen zullen, in
overleg met de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor afstandsonderwijs gedurende
de quarantaine periode.
- Voor personeel geldt dat ook zij 10 dagen in quarantaine moeten indien zij terug komen
uit een oranje of rood gebied.

