Richtlijn hygiëne en veiligheid corona
Lyceum Sancta Maria
Op Sancta zorgen we voor elkaar!
Alle medewerkers en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken en
spreken elkaar aan indien nodig.
Op 25 februari is de laatste stap ingegaan van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen van de
coronamaatregelen. Nu er geen specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs meer gelden, is er in
plaats van het protocol een beknopte richtlijn met de belangrijkste maatregelen opgesteld.

1. Basismaatregelen
De basismaatregelen die voor de hele samenleving gelden, blijven uiteraard ook bij Sancta van kracht:
 Was je handen regelmatig met water en zeep, schud geen handen
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen ( bij de GGD)
 Zorg voor een goede en regelmatige ventilatie
 Maak tweemaal per week gebruik van zelftesten
2. Ventilatie
 Er is een mechanisch ventilatie in het gebouw met aan, - en afvoer. De ramen (lokalen, kantine en
kantoorruimtes) blijven gedurende de dag regelmatig open, in de ieder geval tijdens de pauzes. De
lokaaldeuren blijven gedurende de pauzes open, zij moeten tijdens lessen gesloten worden als de
ramen openblijven (vanwege circulatiestroom).
3. Ziekte medewerkers en leerlingen
 Ziekmelden verloopt via de gebruikelijke procedure.
 Bij een positieve zelftest ga je naar de GGD-teststraat en blijf je thuis.
 Medewerkers en leerlingen raadplegen bij een positieve testuitslag altijd de site
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl om te bepalen welke acties op de persoonlijke situatie van
toepassing zijn.
 Voor alle leerlingen en medewerkers geldt: 2 keer per week een preventieve zelftest doen. Zelftesten
worden via school beschikbaar gesteld.
 Met medewerkers die tot een, door het RIVM beschreven medische risicogroep behoren, of
medewerkers met gezinsleden/huisgenoten uit een risicogroep komen in principe werken, eventueel
met aanvullende maatregelen. Deze worden in overleg met je persoonlijk leidinggevende genomen.
 Met leerlingen die zelf, of een gezinslid hebben, die tot de, door het RIVM beschreven medische
risicogroep behoren, worden individuele afspraken gemaakt met de mentor of afdelingsleider.
 Gezonde zwangere docenten geven vanaf 28 weken van de zwangerschap online les als het houden van
1,5 meter afstand van anderen, ook tot leerlingen, niet mogelijk is af
 Bij kortdurig thuisblijven van een leerling, is het schoolwerk te volgen via magister en studiewijzers in
de ELO (elektronische leeromgeving). De leerlingen zorgen zelf dat zij de lesstof goed bijhouden, zij
kunnen online de lessen volgen indien dit verzoek telefonisch is doorgegeven aan de administratie.
 Bij langdurig thuisblijven van een leerling bij corona gerelateerde klachten of door de gevolgen van
een coronabesmetting treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Voor
aanvullende vragen en of materiaaluitwisseling kan met klasgenoten een study-buddysysteem
georganiseerd worden, tevens kunnen leerlingen online lessen volgen. Mentor en afdelingsleider
begeleiden dit proces, zo nodig in samenwerking met trajectbegeleiding.
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4. Privacy
 Een leerling of medewerker is niet verplicht de aard van een ziekte te melden. Er wordt niet actief
gevraagd naar de aard van een ziekte of overige medische zaken zoals vaccinatiestatus.
 Er vindt geen registratie van de aard van de ziekte plaatst in leerling- of personeelsdossier.
 Het staat een ieder vrij om, de komende periode, bij beweging in school, een mondkapje te dragen.
Indien er vragen zijn over de inhoud van de richtlijn neem dan gerust contact met ons op: medewerkers
kunnen hiervoor terecht bij hun persoonlijk leidinggevende, ouder(s) en/of verzorgers(s) bij de mentor of
de afdelingsleider van hun zoon of dochter.
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