Protocol Corona besmetting
Bij een Covid-19 besmetting van een leerling worden de volgende stappen gezet:
1. De advisor van de leerling en de medewerkers van de school worden geïnformeerd door de
teamleider / directeur;
2. De leerlingen en hun ouders / verzorgers uit de advisory van de besmette leerling worden
telefonisch geïnformeerd door de teamleider / advisor;
3. De besmette leerling gaat minimaal 10 dagen in quarantaine. Na deze 10 dagen moet de
leerling 24 uur klachtenvrij zijn voordat de leerling weer naar school gaat.
4. De GGD start het contactonderzoek op.
5. Voor leerlingen die in quarantaine moeten, kunnen ouders / verzorgers een device
aanvragen voor het volgen van afstandsonderwijs;
6. De school zet afstandsonderwijs op voor leerlingen in quarantaine en informeert de ouders
/ verzorgers hierover.

Bij een Covid-19 besmetting van een docent worden de volgende stappen gezet:
1. Alle collega’s worden geïnformeerd door de directeur;
2. Is de besmette medewerker een docent dan worden de leerlingen en hun ouders /
verzorgers telefonisch geïnformeerd door de teamleider;
De leerlingen die onderwijs hebben gevolgd bij de besmette (praktijk)docent worden
geïnformeerd door middel van een brief die wordt gemaild;
3. De besmette medewerker gaat minimaal 10 dagen in quarantaine. Na deze 10 dagen moet
de medewerker 24 uur klachtenvrij zijn voordat de leerling weer naar school gaat.
4. De besmette docent gaat 10 dagen in quarantaine;
5. De GGD start het contactonderzoek op.
6. De school spant zich in om de lessen van de besmette advisor / docent te vervangen;
7. De school informeert de betrokken leerlingen en hun ouders / verzorgers in het geval van
lesuitval.
8. Als afstandsonderwijs noodzakelijk is, dan voorziet de school die leerlingen die zelf geen
device hebben van de benodigde devices voor het volgen van afstandsonderwijs;

Om Corona Besmettingen tegen te gaan gelden de volgende afspraken:
Wanneer blijf je thuis?
➢ Je bent het meest besmettelijk op de eerste dag dat je klachten hebt. Blijf daarom thuis bij:
○ neusverkoudheid
○ hoesten
○ moeilijk ademen / benauwdheid

○ koorts boven 380C
○ plotseling verlies van reuk of smaak
➢ Je blijft thuis als iemand in jouw huishouden koorts boven 380C en/of
benauwdheidsklachten heeft;
➢ Je blijft thuis als een huisgenoot besmet is met Covid-19;
➢ Je blijft thuis als een huisgenoot getest is maar nog geen uitslag heeft ontvangen. Bij een
negatieve uitslag mag de leerling weer naar school. Bij een positieve uitslag gaat de
leerling 10 dagen in quarantaine.
Ventilatie
Het ventilatiesysteem is op orde. We zullen regelmatig ramen en deuren open hebben staan.
We adviseren uw kind goed en warm gekleed naar school te laten gaan.

