Samenvatting uitgangspunten m.b.t. coronamaatregelen per 27 mei 2020(*)
A. ALGEMEEN
1 Algemeen uitgangspunt:
2 Thuisblijven kinderen en volwassenen bij:

3 Als kinderen last krijgen van onder 3 bovengenoemde klachten:
4 Als personeel last krijgt van onder 3 bovengenoemde klachten:
5 Als een kind of volwassene deel uitmaakt van een huishouden
met onder 3 genoemde klachten en/of iemand in dit huishouden
positief getest is op Covid-19:
6 Bij twijfels na ziekte in gezin:
7 Weer welkom in internaat:

8 Extra intensief wordt schoongemaakt:

1
2
3
4

B. SPECIFIEK KINDEREN
Opvang in reguliere groep:
Slapen op eigen slaapkamer:
Spelen in eigen groep:
Extra aandacht voor persoonlijke hygiëne:

6 Bezoek toestaan aan kinderen:
7 Deelname aan recreatie-activiteiten en incl. sport:
8 Aanwezigheid op internaat:
9 1,5 meter afstand:

C. SPECIFIEK OUDERS
1 Halen/brengen van en naar school:
2 Aantal ouders wat kind brengt:
3 Bij binnenkomst:

Richtlijnen RIVM
Neusverkoudheid
Hoesten
Loopneus
Keelpijn
Benauwdheid
Koorts > 38 graden
Zsm ophalen
door ouder(s)/verzorgers
Zsm naar huis gestuurd
Thuisblijven

Check huisarts en
overleg met internaat
Minimaal 24 uur nadat iedereen
in betreffende huishouden
klachtenvrij is
M.n. sanitair/deurklinken/trapleuningen
tafels/computers/veelgebruikt speelgoed

ja
ja
Zoveel mogelijk
ja, met duidelijke "instructie"
o.a. na toiletbezoek/voor en na de maaltijd
Zo min mogelijk
en i.o.m. ouders
Vooralsnog beperkt
en i.o.m. ouders
In principe op die dagen
waneer school bezocht wordt
1,5 meter afstand geldt niet voor B.O.-kinderen onderling
en B.O.-kinderen-volwassenen

Net als anders
Bij voorkeur 1
Ouders maken handen schoon

4 Tassen etc.:

6 Mondeling contact met de (groeps)leiding:
7 In- en om gebouw t.o.v. andere volwassenen:

D. SPECIFIEK PERSONEEL
1 Bij binnenkomst internaat:
2 Opvang kinderen zoveel mogelijk:
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(staat gereed bij ingang)
Op de groep brengen door ouders
toegestaan i.o.m. personeel
Indien mogelijk/gewenst brengt personeel
e.e.a. op de groep
Zoveel mogelijk telefonisch
1,5 meter afstrand houden

Handen wassen
Door vast personeel
en in eigen groep
Eventueel gewijzigde regels school:
Wees op de hoogte daarvan
Ouders mondeling spreken:
Bij voorkeur per telefoon
Kinderen regelmatig wijzen op:
Extra hygienemaatregelen
Werken volgens:
Rooster
Flexibiliteit:
Wordt indien nodig extra gevraagd
Behorend tot risicogroep?
Check https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
Wanneer ziekmelden:
zie onder A. Algemeen
Als je vermoed dat je Covid-19 hebt:
Meteen aan leidinggevende melden
testen
Zorgen of twijfels?
Overleg met je leidinggevende!
In- en om gebouw t.o.v. andere volwassenen:
1,5 meter afstrand houden
(*) Op locatieniveau kunnen (kleine) afwijkingen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

