Update 11 januari 2022

Hageveld - richtlijnen en maatregelen i.v.m. Covid-19
(opgesteld a.d.h.v het advies voortgezet onderwijs van de VO-raad)

Afstand houden
- Het afstandscriterium is van toepassing voor medewerkers onderling en tussen medewerker
en leerling.
- 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.
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 alle leerlingen en medewerkers is om zichzelf twee keer per week preventief
te laten testen. Zelftesten gebeurt altijd op vrijwillige basis.
- De zelftesten zijn te verkrijgen bij de conciërges.
- Als de zelftest positief is, wordt geadviseerd een PCR-test te laten uitvoeren bij de GGD.
- Bij milde klachten mag je thuis (dus niet op school) een zelftest doen; bij een negatieve
zelftest hoef je niet thuis te blijven. Bij een positieve zelftest moet je je opnieuw laten testen
bij de GGD.
Hygiëne en ventilatie
- We wassen onze handen meerdere keren per dag goed. Bij binnenkomst in een lokaal
wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende handgel bij de ingang
van het lokaal.
- 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
- De pauzes zijn buiten en bij slecht weer verspreid door de hele school.
- Medewerkers houden pauze in de medewerkerskamer, het buitenplaatsje naast de
medewerkerskamer (met 1,5 meter afstand) of in het lokaal.
- Voor de medewerkers wordt in de ochtend dag koffie, thee en water rondgebracht langs de
lokalen.
Bezoekers
- Ouders en verzorgers komen niet naar school, tenzij het niet anders kan.
- 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 door school gedaan. In overleg met de
GGD wordt de quarantaineperiode bepaald.
- Voor de quarantaineregels zie: https://lci.rivm.nl/leefregels
- Bij 4 of meer positief geteste leerlingen in één klas wordt de gehele klas naar huis gestuurd
en krijgt de klas online les.
Verder te raadplegen:
Voor informatie over het testbeleid, hoe je een afspraak kan maken voor een coronatest, de
thuisquarantaine en meer: Testen op COVID-19 | GGD Kennemerland
Voor informatie over het wel/niet in quarantaine gaan zie
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl
Basisregels
- 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

