Uitgangspunten hygiënemaatregelen herstart primair onderwijs
scholen en speciaal onderwijs
Het doel van dit document is om een praktische handreiking te geven als aanvulling op
het protocol “opstart (speciaal)basisonderwijs” 1 opgesteld door de PO-Raad en anderen
betrokken partijen.
Het opstarten van scholen is voor kinderen cruciaal, juist in deze periode. Mogelijk rijzen er vragen
over hoe je hier in deze tijd van het Coronavirus invulling aan moet geven. Wordt jouw vraag niet
beantwoord in dit document? Neem dan contact op met de GGD Jeugdverpleegkundige verbonden
aan jouw school. Je kunt ons bellen via 085 - 078 58 10 of emailen via
corona.school.opvang@ggdwestbrabant.nl.

Doelgroep
Kinderen die geen klachten van verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts hebben,
kunnen naar school. Kinderen die klachten hebben als geur en smaakverlies kunnen gewoon naar
school komen.

Voorwaarden/adviezen
De hygiëneadviezen van het RIVM zijn geldend:
•

Personeelsleden houden onderling ten minste een afstand van 1,5 meter; met leerlingen wordt
gestreefd naar 1,5 m afstand. Tussen leerlingen gelden deze beperkingen niet.

•

Noodzakelijk lichamelijk contact kan, zoals het naar toilet helpen van een leerling.

•

Handen wassen met water en vloeibare zeep en drogen met papieren wegwerp handdoekjes;
zorg voor voldoende en goede wasgelegenheid2.

•

•

Handen worden zeker gewassen:
-

voor aanvang van de les

-

na iedere pauze, buitenspelen, gymles

-

na de toiletgang

-

voor het eten en

-

wanneer ze vies zijn

Eventuele beschikbaarheid van handdesinfectans (sbo) indien er medische/verpleegtechnische
handelingen plaatsvinden

•

Hoesten en niezen in de elleboog;

•

Gebruik papieren zakdoekjes;

•

Schud geen handen;

•

Niet aan het gezicht komen.

•

Ouders of begeleiders komen niet in de school of op het schoolplein

1

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/
Zie ook: https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus/scholen-enkinderopvang/lespakket-handen-wassen
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Scholen verdelen de leerlingen in 2 cohorten en bieden beide groepen 50% onderwijs aan in
volledige lesdagen. De beide cohorten leerlingen ontmoeten elkaar niet. De noodopvang voor
kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan.
Doordat de groepen/klassen kleiner zijn, is het (toch al kleine) verspreidingsrisico kleiner dan in de
groepen van het regulier onderwijs.
Scholen dragen er zorg voor dat leerlingen van verschillende groepen niet ‘mixen’ tijdens pauzes,
in de gangen en bij het betreden of verlaten van de school. Dit betekent dat zij gescheiden
speeltijden hebben en elkaar niet ontmoeten in de gangen of op het schoolplein.

Aandachtspunten hygiënemaatregelen
1. De handcontactpunten worden meerdere keren per dag huishoudelijk gereinigd;
Dit betekent: kranen, deurklinken, stoelleuningen, armleuningen, lichtknopjes,
trapleuningen, tafelbladen, (mobiele) communicatiemiddelen, bureaus, maar ook de
leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, apparaten en werkplek en keukenbladen. Hier
voor is het van belang dat in iedere klaslokaal materialen beschikbaar zijn ten einde een
goede schoonmaak.
-

Denk ook aan handvatten en armleuningen van rolstoel, tillift en andere aan de leerling
gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang.

Zie ook https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
2. De ruimten worden dagelijks gereinigd; leg vast wie waarvoor verantwoordelijk is.
Mogelijk kunnen de leerlingen – o.a. afhankelijk van leeftijd - hierbij een rol spelen.
3. Schoonmaken met wegwerpmaterialen of schoonmaakmaterialen die dagelijks op 60˚C
gewassen worden.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, wanneer kinderen buiten zijn, zet dan de ramen open.
5. Indien er in de klas wordt gegeten, dienen voorafgaand de tafels worden gereinigd.

Ten aanzien van de veiligheid van medewerkers en kinderen geldt:
•

Personeel dat hoest of niest of andere klachten heeft passend bij COVID-19 zoals hoofdpijn,
keelpijn, koorts, kortademigheid, diarree, misselijkheid en braken blijft thuis. Personeelsleden
mogen weer komen werken wanneer zij 24 uur klachtenvrij zijn.

•

Personeel volgt altijd de algemene hygiëneadviezen van het RIVM (geen handen geven,
regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken).

•

Het is niet nodig om uit voorzorg PBM te dragen.
Door alert te zijn op klachten – en daarnaar te handelen – dient er vanuit gegaan te worden
dat er geen leerlingen en docenten met klachten aanwezig zijn en dat het dus niet nodig is om
uit voorzorg PBM te dragen.

•

Mocht een leerling klachten ontwikkelen op school dan wordt de contactpersoon gebeld met de
vraag om de leerling direct op te halen.

•

Leerlingen en onderwijspersoneel die tot de risicogroep behoren, of waarvan gezinsleden tot de
risicogroep behoren, kunnen thuisblijven. Overleg als medewerker of ouder met schoolleiding.
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PBM voor speciaal onderwijs
Bij medische en/of verpleegkundige handelingen en ADL verzorging dragen personeelsleden alleen
persoonlijke beschermingsmiddelen indien men dat ook vóór de Corona uitbraak deed.

Testbeleid
Docenten en vervoerders van leerlingen kunnen net als zorgpersoneel door de GGD getest worden,
de bedrijfsarts van de school stelt hiervoor de indicatie. Test criteria zijn: een persoon met
symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts).
Het testbeleid voor kinderen wordt nog verder uitgewerkt. Naar verwachting zullen kinderen getest
worden als er meerdere ziektegevallen in de groep zijn.

Vervoer / halen en brengen
Ouders, begeleiders en andere bezoekers komen niet in de school of het schoolplein. Door
spreiding van lestijden, pauzes en activiteiten en eventueel door looproutes in de school wordt een
oploop van leerlingen en het mixen van groepen leerlingen in of buiten de school voorkomen. En
daarmee de kans op verspreiding zoveel mogelijk voorkomen.

Bronnen / referenties
•

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/twee-protocollen-beschikbaar-voor-hetopstarten-van-de-scholen

•

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen

•

https://www.rivm.nl/documenten/lchv/reiniging-kdv-psz-bso
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