Update coronamaatregelen 28 augustus 2020
We starten het nieuwe schooljaar weer met veel energie, ook al hebben we voorlopig nog steeds
met coronamaatregelen te maken. Maar we hebben er vertrouwen in dat we dat samen goed voor
elkaar krijgen en gaan #samenverder.
We hebben de belangrijkste coronamaatregelen nog even op een rij gezet. Voor de studenten
hebben we ook nog een kort filmpje gemaakt.
Algemene uitgangspunten
De veiligheid en gezondheid van onze studenten en medewerkers is en blijft onze eerste en
allerhoogste prioriteit. Nu het onderwijs weer gedeeltelijk begint, wordt het ook drukker. Het is
daarom nog belangrijker dat we ons samen goed aan de veiligheidsmaatregelen houden. Nog altijd
geldt:
•
•
•
•
•
•

Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
Houd altijd 1,5 meter afstand binnen en buiten de school.
Was vaak je handen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Vermijd drukke plekken.
Schud geen handen.

Goed om te weten:
•

Ventilatie

Met onze huidige externe adviseurs en installateurs hebben we vastgesteld dat onze
ventilatiesystemen voldoen aan de eisen voor een veilig en gezond binnenklimaat volgens
de richtlijnen van het RIVM. We hebben een aantal acties genomen om eventuele risico’s te
vermijden.

•

Mondkapjes
Voor ons zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Dat betekent dat vooralsnog mondkapjes
op onze school niet verplicht zijn. Uiteraard kan men ervoor kiezen om wel een mondkapje
te dragen.

•

Quarantaine
In het reisadvies van Buitenlandse Zaken (BZ) voor het land of gebied waaruit je vertrekt
staat of je 10 dagen in thuisquarantaine gaat bij aankomst in Nederland. Komt iemand uit
een geel gebied in deze landen, dan hoeft hij/zij bij terugkeer in Nederland niet in
thuisquarantaine. Let op! Gaat het reisadvies tijdens het verblijf van ‘geel’ naar ‘oranje’, dan
geldt bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.
We adviseren onze studenten en medewerkers dringend om zich aan deze regel te houden.
We vragen de student om de studentcoach (voor VAVO de trajectbegeleider) te informeren
als thuisquarantaine voor hem/haar van toepassing is.

