Veiligheidsinstructies OLVI leerlingen terugkommoment
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Beste leerling
We verwachten jou binnenkort op school voor een terugkommoment. We kijken er naar uit om jou
nog eens te mogen zien voordat de zomervakantie begint.
Opdat iedereen zich voldoende kan beschermen en zo weinig mogelijk risico loopt tijdens dit
terugkommoment, is het belangrijk dat alle veiligheidsmaatregelen door iedereen wordt opgevolgd.
Wij sommen hieronder de maatregelen op. Deze zijn NIET limitatief en kunnen op elk ogenblik
gewijzigd worden. U wordt hiervan dan uiteraard op de hoogte gebracht.

•

Onderweg naar en van school
o
o
o
o

•

Eerst en vooral: als je je ziek voelt, kom je NIET naar school. Je blijft dan thuis en
verwittigt je dokter.
Daarna verwittig je de school op het nummer 09 225 46 44.
Indien mogelijk, kom met de fiets naar school. De fietsenberging is zoals altijd
toegankelijk.
Draag een mondneusmasker op het openbaar vervoer en gebruik alcoholgel.

Bij aankomst
o
o
o

Iedereen komt via de schoolpoort binnen. Je komt NIET via een andere ingang naar
binnen.
Ga meteen je handen wassen in het toilet of ontsmet je handen aan de schoolpoort. Hou
voldoende afstand van anderen (1,5 meter).
Er mogen maar een beperkt aantal mensen in de toiletten (2 bij de meisjes, 1 bij de
jongens).

o

Was of ontsmet regelmatig je handen, en al zeker:
- na een toiletbezoek;
- voor het verlaten van de school;
- na hoesten of niezen;
- na het aanraken van klinken, trapleuning,....

o

Een mondneusmasker is verplicht op school
Om te weten op welke manier je een mondneusmasker correct aan- en uitdoet, kijk naar
dit filmpje: https://www.madeinmechelen.be/nieuws/video-hoe-gebruik-jemondmaskers-en-handschoenen-op-een-correcte-manier/

o
o
o
o

HOUD ALTIJD MINSTENS 1,5 METER AFSTAND.
RAAK ZO MIN MOGELIJK JE GEZICHT AAN.
Je klastitularis neemt van op de speelplaats je klas mee naar het lokaal.
Draag het correcte masker (zelfgemaakt of een chirurgisch mondmasker). Het stofkapje
beschermt onvoldoende tegen virusdeeltjes (zie afbeelding).
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•

In het lokaal
o
o
o
o

•

In de gangen
o
o
o

•

De leerkracht zal je één voor één binnenlaten.
Je krijgt een plaats toegewezen.
Je verandert niet van plaats!
Leen GEEN materiaal van andere leerlingen.

Je blijft bij je klasgroep.
Is er een probleem (je voelt je ziek) zeg dit dan meteen tegen de leerkracht.
HOUD VOLDOENDE AFSTAND VAN ANDEREN EN HOUD RECHTS IN DE GANGEN.

Einde terugkommoment
o
o

Je verlaat de school via de GROENE OOIE.
Je troept niet samen met andere leerlingen. Houd altijd afstand!

NEEM JE VERANTWOORDELIJKHEID EN BESCHERM ZO JEZELF EN ANDEREN
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