Protocol Corona op het Don Bosco College.
We houden ons allemaal aan de RIVM-richtlijnen:
-

-

Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Dit
gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en
na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.

Als medewerker hebben we hierin een voorbeeldrol.
We mogen open. We gaan weer lesgeven aan voltallige klassen. Belangrijk is dat wij als
volwassenen 1,5 meter afstand houden. Onderling en ook tot onze leerlingen. Voor
leerlingen onderling geldt deze regel niet, ongeacht hun leeftijd.
In de leslokalen zijn plexiglas schermen opgehangen voor het bureau. Deze schermen
moeten blijven hangen. Deze verzorgen een fysieke bescherming en bewaken zo ook de
afstand. Lopen door de klas kan helaas niet, tenzij de afstand van 1,5 meter gewaarborgd is.
In de lokalen zal bij het bord een zone afgeplakt worden waarbinnen leerlingen niet mogen
komen. Dit is het gebied waar de docent vrij kan bewegen en zo ook het bord kan gebruiken.
Leerlingen hoeven de tafels niet tussentijds te reinigen. Docenten wel. Bij wisseling van
lokaal maakt de docent bij vertrek en bij binnenkomst de werkplek schoon met water en
zeep.
Direct bij de ingang staat een aantal zuilen met desinfecterende gel. Het is de bedoeling dat
iedereen bij binnenkomst de handen hier desinfecteert.
Bij elk lokaal staat een handpomp met desinfecterende gel. Docent en leerling reinigen hun
handen bij binnenkomst met deze desinfecterende gel.
Tijdens de pauzes moet er gesurveilleerd worden. Dit zal ook nodig zijn tijdens de grote
pauze. Belangrijk is dat ook hier de afstand bewaard wordt. Als blijkt dat dit te lastig is, gaan
we in gesprek hoe dit opgelost kan worden. Bijvoorbeeld door het dragen van mondkapjes
of een plexiglas masker.
Alle medewerkers kunnen uiteraard niet tegelijk in de medewerkerskamer pauzeren. Er
komen meer ruimtes beschikbaar om te pauzeren. Dit zijn lokaal 123, 124 en 125. Als je geen
lesgeeft op de begane grond pauzeer je in een van deze lokalen. Uiteraard is er daar koffie
etc. aanwezig.

De gang bij de medewerkerskamer is erg smal. Als het niet nodig is, ga dan niet naar de
medewerkerskamer. Neem je jas mee het lokaal in. Er zijn extra toiletten beschikbaar voor
de medewerkers. Een wc-blok in de gang bij de lokalen beroepsgericht is hiervoor
gereserveerd.
Tijdens de leswisseling is het druk op de gang. Voordat de bel gaat, wisselt de docent van
lokaal. Zorg dat je voor de bel in het lokaal van de volgende les bent. Na de bel gaan de
leerlingen verplaatsen. Als je een tussenuur hebt voorafgaand aan een les, zorg dan dat je
ruim voor de bel bij het lokaal bent. Als je na de les een tussenuur hebt, wacht dan even tot
de volgende docent gearriveerd is. Zo zorgen we ervoor dat klassen zo min mogelijk tijd
zonder docent in een lokaal zijn.
In de trappenhuizen zal eenrichtingsverkeer komen. Er worden deze week pijlen
aangebracht om te zorgen dat de leerlingenstroom in één richting plaatsvindt. Dit om te
voorkomen dat er te veel leerlingen door elkaar heen lopen.
Vanuit de overheid is er een advies betreffende de ventilatie van de lokalen:
1. Schakel indien mogelijk de ventilatie in het lokaal in de hoogste stand;
2. Lucht het lokaal na ieder lesuur of tijdens de pauzes goed door (10 tot 15 minuten
deuren en ramen tegenover elkaar openzetten);
3. Vermijd het gebruik van losse zwenkventilatoren, mobiele airconditionings of
recirculerende ventilatoren bijvoorbeeld van split units/airconditionings zodat
luchtstromen van persoon naar persoon worden vermeden;
4. Neem bij een binnentemperatuur boven de 26 graden aanvullende maatregelen
conform het hitteprotocol maar vermijd het gebruik van zwenkventilatoren
(mogelijke maatregelen: ramen en deuren openen, extra water drinken (docenten en
leerlingen).
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
-

Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Bij verhoging of koorts.
Plotseling verlies van reuk of smaak.

Als deze klachten in de loop van de schooldag optreden, gaat hij/zij na afmelding bij
leerlingzaken naar huis. Het is dan de bedoeling om een test aan te vragen bij de GGD.
Een docent die deze verschijnselen heeft, blijft ook thuis en zal zich laten testen. In de
periode van onzekerheid over de uitslag kan hij/zij geen les geven op school, maar wel
vanuit huis. De klas zal dan de les op school volgen in een lokaal. Wij stellen dan een laptop
beschikbaar om deze les te volgen en er zal ook toezicht zijn.

