Coronamaatregelen KC Baeks Kompas m.i.v. maandag 8 november
a.s.
Gelet op het oplopende aantal besmettingen en het gegeven dat wij
uiteraard het aantal besmettingen zo laag mogelijk willen houden en
willen voorkomen dat groepen in quarantaine moeten, hebben we
besloten dat we onderstaande afspraken m.i.v. maandag 8
november a.s. (weer) gaan hanteren op beide locaties van KC Baeks
Kompas:
-

-

-

-

-

In de schoolgebouwen en op de speelpleinen houden volwassenen 1,5 meter afstand van
elkaar.
Bij binnenkomst in de schoolgebouwen worden handen ontsmet en hierop wordt toegezien
door het personeel (bij eventuele allergieën kan natuurlijk een uitzondering worden
gemaakt).
Naast onze mechanische ventilatiesystemen wordt er regelmatig gelucht in de verschillende
ruimtes.
Ouders/verzorgers komen alleen het gebouw binnen indien dit noodzakelijk is. Bij de
peuteropvang, kinderdagverblijf en de BSO geldt het beleid dat ouders/verzorgers niet naar
binnen komen omdat de ruimtes daar te beperkt voor zijn om 1,5 meter afstand te houden.
Bezoekers van de school dragen een mondkapje indien ze zich bewegen door het
schoolgebouw.
Medewerkers werken zo veel als mogelijk thuis. Het kan dus zijn dat medewerkers na
schooltijd minder goed bereikbaar zijn op school. Het is daarom raadzaam om de
medewerkers in dat geval te mailen (mailadres zie info-boekje 2021-2022 op onze website).
Overleggen (zeker met grotere groepen) worden zo veel als mogelijk via MS Teams gevoerd.
Wat betreft quarantaines worden altijd de adviezen van de GGD Zuid-Limburg gevolgd.
Wat betreft wel/niet naar school kunnen komen, volgen we eveneens de richtlijnen van de
GGD Zuid-Limburg. Kinderen mogen wel naar school bij verkoudheidsklachten (tenzij in een
bepaalde groep/unit sprake is van een besmetting), maar niet bij bijkomende klachten zoals
koorts.
De directie neemt een besluit t.a.v. het wel/niet doorgaan van activiteiten. Indien een
activiteit niet kan doorgaan of alleen in aangepaste vorm kan doorgaan zal de directie dit
tijdig communiceren. T.a.v. de podiumfeesten waarbij bij de unit onder- en middenbouw
normaal gesproken ouders/verzorgers welkom zijn, kunnen wij al aangeven dat deze
voorlopig zonder ouders/verzorgers zullen plaatsvinden omdat we anders de 1,5 meter
afstand tussen volwassenen niet kunnen waarborgen.

Wij hopen op jullie begrip voor deze maatregelen!
Kim Tholen en Bob Meijs.

