Corona draaiboek voor scholen bij Avanco
Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen
vervoer georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de
preventieadviseur van de school (dus geen openbaar vervoer). Ook de voorzorgsmaatregelen
moeten strikt gevolgd worden. Buitenschoolse activiteiten gaan door in de eigen klasgroep.
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
1 VEILIGHEID & HYGIËNE
1. Verplichtingen
Social Distancing
Activiteiten gaan door in de klasbubbel
Handhygiëne
Hoe?
Alle wastafels zijn voorzien van zeep- en tissue dispensers.
Handgel bij elke begeleider

Wanneer?
Betreden domein
Na toiletbezoek
Voor de maaltijd
Bij elke activiteit
Na het hoesten of niezen

Let op met hydroalcoholische gels!
Voorzichtig met kinderen (<12 jaar)! Voor kinderen wordt het gebruik van hydroalcoholische gels
fel afgeraden. Geef altijd de voorrang aan zeep!

Persoonlijke beschermingsmiddelen
het dragen van een mondmasker en afstand houden is verplicht voor de begeleiding
het dragen van een mondmasker van kinderen tot 12 jaar is niet verplicht
het dragen van een mondmasker van kinderen en jongeren van 13 tot 18 jaar is verplicht,
tenzij er afstand kan bewaard worden

1. 2 Verplichtingen voor fysieke organisatie
Klasbubbels
Pauzes: de pauzes vinden per bubbel plaats in afzonderlijke zone met aparte toiletten,
eettafels…
Pauzes gaan zoveel mogelijk buiten door. Indien het weer dit niet toelaat, dan voorzien we
voldoende geventileerde binnenruimtes of overdekte plaatsen.

1. Sanitair
HANDEN WASSEN DOE IK ZO!
1 Maak je handen nat
2 Doe er daarna vloeibare zeep op.
3 Overal goed wrijven: bovenkant, onderkant, ook tussen je vingers, en vergeet je duimen niet!
4 Grondig onder de kraan afspoelen.
5 Handen afdrogen met een papieren doekje.
AANTAL PERSONEN IN SANITAIR BLOK
toiletten: Het maximaal toegelaten personen in een sanitair blok is 3 personen.
Spoel de toiletten door met het deksel gesloten. Geef dit ook door aan de leerlingen.
2. Onderhoud & verluchting
Elke activiteit heeft een hygiëneplan dat moet gevolgd worden.
De toiletten en de lokalen die in gebruik zijn, worden iedere dag na 16u gepoetst.
3.Zieke kinderen en monitoren
Zieke kinderen en zieke monitoren blijven thuis.
Wie ziek wordt in Avanco, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de
huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke
contact had, opgespoord (contact tracing). Die contactpersonen volgen de richtlijnen van de
behandelende arts.
Zieke kinderen vangen we op in de corona ruimte.

1. Kinderstromen
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer te creëren op het domein.
1. Aankomst
De kinderen die aankomen op het domein sluiten meteen aan bij hun bubbel.
1.10 Externen
Externen worden enkel toegelaten in buitenlucht wanneer een veilige afstand van 1.5m
kan gegarandeerd worden.

