PROTOCOL CORONA STUDENT
Welkom bij SintLucas! Het onderwijs op school start gelukkig langzaam weer op. Om er voor te
zorgen dat we in deze ‘coronatijd’ veilig met elkaar blijven omgaan, heeft de overheid een aantal
regels bepaald waar leerlingen, studenten en medewerkers zich aan dienen te houden. SintLucas
heeft deze aangevuld op basis van de situatie in onze gebouwen en ons onderwijs. Naast dit
protocol zijn ook in de gebouwen maatregelen genomen (bijvoorbeeld ontsmettingszuilen bij
binnenkomst, looproutes), zodat het gemakkelijker is ons aan de regels te houden.
Voor nu gelden de volgende voorwaarden (in ieder geval tot de persconferentie op 20 sept):
•

Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsingen in het gebouw, niet tijdens de lessen.

•

Zelftesten: nu de maatschappij weer meer open gaat, neemt de kans op besmettingen
toe. Het is belangrijk om te weten of je niet besmet bent voor je naar school komt. We
vragen je daarom om twee keer per week preventief thuis te testen. Je kunt de testen
gratis bestellen via de site www.zelftestonderwijs.nl. Als je coronagerelateerde klachten
hebt of je bent in nauw contact geweest met een besmet persoon, laat je dan meteen
testen bij de GGD, hier is de zelftest niet voor bedoeld.

•

De maximale groepsgrootte in ruimtes is 75 personen. Dit geldt ook voor de aula. Ga in
de pauzes daarom zo veel mogelijk naar buiten. Bij slecht weer kun je in de
leeromgeving pauzeren.

Algemeen

De richtlijnen van het RIVM zijn het uitgangspunt. Dit betekent:
•
•
•

Regelmatig handen wassen
Geen handen schudden of ander fysiek contact
Hoesten/niezen in de ellenboog.

Je blijft thuis als je een van de volgende klachten hebt:
•
•
•
•

(Neus)verkoudheid
Hoesten
Moeilijk ademen/benauwdheid
Boven 38 °C koorts.

Ben je positief getest op corona dan blijf je tenminste 7 dagen thuis. Je mag pas weer naar school
als je na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer hebt.
Heeft iemand in jouw huishouden klachten (koorts boven 38 °C, verkoudheid en/of
benauwdheidsklachten), blijf je 14 dagen thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten meer heeft, mag je weer naar school.

Naar school komen

De overheid heeft het verplicht gesteld om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen.
Word je met de auto naar school gebracht, dan dienen je ouder(s)/verzorger(s) in de auto te
blijven.

Onderwijs onder corona-omstandigheden

Om de lessen veilig te laten verlopen volgt SintLucas de RIVM-adviezen strikt op. Volg te allen tijde
de aanwijzingen van medewerkers en conciërges op. We hanteren in de school het volgende
protocol:
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Binnenkomst bij SintLucas
•
•

Er mag slechts één persoon tegelijk door de deur naar binnen
Ontsmet je handen bij binnenkomst bij één van de ontsmettingszuilen

In de klas
•
•

De docent geeft instructies over het lokaal en de lessen
Je blijft zoveel mogelijk aan dezelfde tafel werken en je blijft in ieder geval in dezelfde
ruimte zolang je bij SintLucas bent

•
•
•
•

Aan de opstelling in de leeromgeving/lokaal verander je niets
Loop zo min mogelijk door het lokaal
Leen geen spullen uit
De deur van het lokaal blijft open

Vertrek
•

Na afloop van de lessen verlaat je het gebouw direct en blijf je niet bij school hangen.

Schoonmaken ruimte/tafel/spullen
Studenten en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays
(bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)), en herhalen dit bij het
verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere studenten of docenten met regelmaat schoon
gemaakt te worden met water en zeep.
Praktische informatie
•
•
•
•
•

De kluisjes zijn beschikbaar, neem zo weinig mogelijk spullen mee naar SintLucas
Pauzeren doe je in de aula/het Atrium. De catering is beperkt open, neem eten en drinken
van thuis mee.
Het Winkeltje is weer open
De lift is niet bruikbaar, tenzij op medische indicatie
De printers kunnen gebruikt worden, je reinigt zelf na iedere printbeurt het display.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit protocol of tips, geef ze door aan je docent.
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