Protocol Leerling 1,5 meter onderwijs
Kaj Munk College
Algemene regels die door het hele schoolgebouw gelden:

Maatregelen om veilig onderwijs te volgen
In en om het Kaj Munk College zijn instructies te vinden hoe we het 1,5 meter onderwijs invullen. We
verwachten dat je deze instructies leest, je deze opvolgt en het goede voorbeeld geeft.
Belangrijkste hoofdregel en voorzorgsmaatregelen:
•

Blijf thuis bij de volgende klachten:
 (luchtweg) klachten als moeilijk ademen/benauwdheid hoesten of keelpijn
 Neusverkoudheid
 Koorts vanaf 38°C
Laat je zo snel mogelijk op Covid-19 testen als hiertoe aanleiding is en informeer de school direct
bij een positieve besmettingsuitslag.
Wanneer er sprake is van een chronische ziekte zoals hooikoorts of anderszins dient dit bij de
mentor of teamleider gemeld te worden. Mogelijk wordt een doktersverklaring gevraagd.

•

Blijf ook thuis indien één van je huisgenoten koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius)
en/of last van benauwdheid heeft.

•

Ga na terugkomst uit een oranje gebied 10 dagen in quarantaine, ook als het land of het
gebied tijdens de vakantie van kleur is verschoten, bijvoorbeeld van geel naar oranje.

•

Kom pas naar school wanneer:
 iedereen binnen jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 je ten minste 10 dagen geen contact hebt gehad met iemand die positief is getest op COVID19 en minimaal 24 uur geen klachten hebt.
 je negatief getest bent op Covid-19 en geen koorts hebt, mag je bij verkoudheid toch naar
school van de GGD.
 Bij twijfel: overleg altijd met de GGD.

Instructies voor het gebruik van de ruimtes in en om school.
Regels per ruimte
Ingang
Fietsenhok

Entree

Trappenhuis

•

Zet je fiets in de in de fietsstalling en maak gebruik van de juiste in- en
uitgangen.

•

Blijf niet rondhangen op of net buiten het schoolterrein of fietsenhok.

•

Ontsmet bij binnenkomst je handen en loop direct door naar je lokaal.

•

Volg de looprichting in de vakken naar het lokaal/de werkruimte en
houd hierbij afstand.

•

Loop voor en achter elkaar en houd altijd 1,5 meter afstand van
personeel.
Maak gebruik van de juiste trappen. Hier geldt éénrichtingsverkeer.

•
•

Loop voor en achter elkaar en houd altijd 1,5 meter afstand van
personeel.

Lokaal

•

Na het einde van de lessen vertrek je direct uit het gebouw en van het
schoolterrein om ‘drukte’ zoveel mogelijk te voorkomen.

Toilet

•

Tijdens de les kan er telkens één iemand tegelijkertijd naar het toilet
(probeer dit zoveel mogelijk te beperken).

•

Na het toiletgebruik, was je goed je handen.

