Coronaprotocol Lodewijk College 2021-2022 (9-5-2022)
Versie leerlingen

•
•
•

Was je handen regelmatig, schud geen handen.
Blijf thuis bij klachten en neem een zelftest af.
Zorg voor goede en regelmatige ventilatie.

Voor dit protocol zijn de richtlijnen van de Rijksoverheid (zie hier) het uitgangspunt.

Leerlingen
gebouwen
• Leerlingen houden op de locatie Zeldenrustlaan alleen pauze in de aula’s, de A0, de B0 en op het
schaakbord voor de personeelskamer.
Leerlingen van de locatie Oude Vaart houden alleen pauze in de aula of op het ‘grasveld’.
Alleen op deze plaatsen mag gegeten en/of gedronken worden.
Uiteraard mogen leerlingen ook buiten pauze houden.
• Omdat sommige docenten tot de risicogroep behoren of in isolatie zijn en daardoor niet naar
school kunnen komen, zullen sommige lessen digitaal worden gegeven. Het is daarom van belang
dat iedere leerling zijn eigen oortjes of een koptelefoon meeneemt, zodat hij/zij een digitale les
kan volgen.
Quarantaine en ziek
• Leerlingen die klachten vertonen die op een coronabesmetting zouden kunnen duiden, nemen
(thuis) een zelftest af. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie van de locatie waar de leerling les
heeft.
• Leerlingen met een positieve (zelf)test blijven thuis en volgen de aanwijzingen van de GGD op,
ook als zij geen klachten hebben.
• Als een leerling op school ziek wordt en we vermoeden dat het Corona zou kunnen zijn, dan
wordt de leerling naar huis gestuurd met het advies zich te testen. Eerst wordt contact met thuis
opgenomen.
Overige
• Er wordt op geen enkele plaats in de gebouwen gebruik gemaakt van de airco’s of van
(zwenk)ventilatoren. Wel zullen ramen en deuren veel open staan om zo te luchten. Omdat de
temperatuur in het gebouw daardoor op sommige plaatsen wat lager kan zijn, vragen we
leerlingen om een vest/trui mee te nemen. Jassen worden niet toegestaan in de leslokalen,
omdat deze zorgen voor een slechtere luchtkwaliteit (vocht) in de lokalen.

