Corona-regels Fioretti College, afd PrO

Geachte ouders, verzorgers,
Beste leerlingen,
Op vrijdag 26 november zijn er weer extra coronamaatregelen bekendgemaakt.
Voor de scholen zijn er een aantal nieuwe regels. In deze brief leest u meer daarover:

• Iedereen die door school loopt, moet weer verplicht een mondkapje dragen. Als je zit, mag het mondkapje
af. Maar dus niet eerder!
• In het gebouw komen weer looproutes, hou je aan die looproutes.
• Leerlingen en medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar, in de praktijklessen doen we dit zoveel
als het kan.
• Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
• Leerlingen wordt gevraagd om minimaal 2 keer per week thuis een zelftest te doen.
• De standaard – regels (handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog) blijven.
• De lokalen worden veel gelucht, dus het is frisser in het gebouw. Zorg voor warme kleding!
• Bezoek (ouders, begeleiding) doet bij de receptie een gezondheidscheck.
In de bijlage ziet u de belangrijkste regels uit het corona-protocol. Via onderstaande link kunt u het volledige
protocol lezen: Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, stel ze dan aan de mentor.
Met vriendelijke groet,
Team Praktijkonderwijs Fioretti College
marja.stevens@voveghel.nl

Uit het corona-protocol:

Corona basismaatregelen op school
Dit zijn de basismaatregelen:
• Regelmatig en goed handen wassen;
• Niezen en hoesten in de elleboog;
• Geen handen schudden;
• Bij klachten passend bij corona thuis blijven en jezelf laten testen bij de GGD;
• Houd afstand
• Draag een mondkapje als je verplaatst.
• Doe twee keer per week een zelftest, ook als je beschermd bent.
• Goed ventileren en luchten;
Er is water en zeep of desinfecterende handgel in het lokaal aanwezig.
Klachten en thuisblijfregels
Een leerling blijft thuis bij één van de volgende klachten:
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
• Hoesten.
• Benauwdheid.
• Verhoging of koorts.
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Ben je een huisgenoot van iemand die corona heeft, dan ga je meteen in quarantaine.
Laat je vijf dagen na de testdatum van jouw huisgenoot die corona heeft, testen bij de GGD. Als de
testuitslag negatief is, mag je uit quarantaine.
Is een leerling een ‘nauw contact’ van iemand met corona?
Of je naar school mag, is afhankelijk van: of je immuun bent, en of je klachten hebt.
Ben je niet immuun, dan blijf je thuis.
Ben je wel immuun, dan hoef je niet thuis te blijven. Wel houd je je gezondheid 10 dagen goed in gaten
en blijf je thuis bij klachten.
Een leerling hoeft niet thuis te blijven als iemand in het huishouden milde verkoudheidsklachten, koorts
en/of benauwdheidsklachten heeft.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden verzocht voor vertrek naar een vakantie naar het buitenland het
reisadvies voor dat land na te gaan. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje’ landen. Er
geldt een negatief reisadvies voor ‘rode’ landen. Het reisadvies voor een land is te controleren op de
website Nederland Wereldwijd.
Een leerling die in quarantaine moet, omdat hij in een oranje gebied geweest is, geeft hieraan gehoor en
komt niet op school voordat de quarantaineperiode compleet is.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de
beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de leerlingencoördinator. Bij langdurig thuisblijven van
de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
Positief getest op Covid-19
Als je positief bent getest bij de GGD moet je in thuisisolatie, omdat je besmettelijk bent voor anderen.
Hoe lang je in isolatie moet, bepaalt de GGD.
Ben je positief getest met een zelftest: blijf thuis, ga in quarantaine en laat je ook testen bij de GGD.
We vragen je ouders om het vertrouwelijk en snel te melden op school. Het is niet verplicht, maar deze
informatie is wel heel belangrijk om verdere besmettingen in de school te voorkomen.
Je ouders melden je daarnaast ziek op de gebruikelijke wijze.
Een leerling die positief is getest op Covid-19 maar geen klachten heeft, moet 5 dagen vanaf de testafname
thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen.

Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze
voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er 5 dagen na de testafname geen klachten
zijn die passen bij Covid-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is.

Negatief getest op Covid-19
Indien een leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan hij/zij naar school. Indien de
leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene thuis en wordt hem/haar geadviseerd zich opnieuw te
laten testen.
Afspraken:
Lessen
We ventileren we de lokalen door ramen en deuren open te zetten.
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen hun handen met desinfecterende handgel. Ga daarna
direct op je plek zitten en wacht rustig tot de leraar arriveert.
Tijdens theorielessen blijven leerlingen op hun plaats zitten. Tijdens praktijklessen verplaatsen leerlingen
zich volgens vooraf afgesproken richtlijnen (bijvoorbeeld op teken leraar verplaatsen naar een volgende
werkplek).
Leerlingen brengen de pauzes in de aula of buiten door, dus niet in de gangen.

Ouders en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel)
Wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel) de school
binnentreden, wordt er door de receptie triage toegepast.
Oudercontacten vinden voorlopig zoveel mogelijk digitaal plaats.

Stages
Stages van leerlingen gaan alleen door als het stagebedrijf en de leerling de richtlijnen van het RIVM en
de eigen sector naleven.

