Veiligheidsprotocol Haags Montessori Lyceum heropening scholen
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Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt
ook voor volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. In
ieder geval desinfecteren we onze handen bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na
de pauze en na toiletbezoek.
We maken na een groepswissel het tafelblad schoon.
Handengels en schoonmaakmiddelen voor tafels zijn in de lokalen aanwezig.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
We volgen de pijlen in de school.
Leerlingen en docenten die les in lokaal 0.05 tm 0.12 , 1.05 tm 1.16 en 2.05 tm 2.10
verwacht worden, parkeren hun fiets via de voorkant op het grote fietsenplein en
lopen via de hoofdingang naar binnen. Zij verlaten de school via de ‘oude ingang’ (bij
de docentenkamer).
Leerlingen en docenten die in het studiecentrum/studiezaal, de gymzalen, lokaal 1.01
t/m 1.04 en 2.01 t/m 2.04 verwacht worden, parkeren hun fiets via het grote hek
(sportveld) aan de achterkant bij de Kleine Hal en lopen ook via de ingang van de
Kleine Hal. Zij verlaten de school via de ‘nooduitgang’ onderaan het trappenhuis bij
het studiecentrum en fietsen door de uitgang achteraan het grote fietsenplein.
Leerlingen en docenten die les hebben in de noodlokalen, parkeren hun fiets via het
grote hek (sportveld) aan de achterkant bij de Kleine Hal en lopen ook via de ingang
van de Kleine Hal door de Kleine Hal, naar het trappenhuis en gaan via het sportveld
naar de noodlokalen.
We pauzeren in het lokaal, docenten pauzeren in de docentenkamer en in de
daarvoor aangegeven lokalen.
Luchten is mogelijk onder begeleiding van een docent.
We blijven op school.
We werken zoveel mogelijk in vaste groepen.
We realiseren extra schoonmaak van met name toiletten en deurklinken.
We houden deuren en ramen open.
Prullenbakken worden na groepswisseling geleegd, tenminste één keer per dag.
Leerlingen en docenten met luchtwegklachten blijven thuis.
Leerlingen en docenten met neusverkoudheid, die hoesten en/of moeilijk ademhalen
blijven thuis.
Leerlingen en docenten met 38 graden koorts of hoger blijven thuis.
Leerlingen en docenten blijven thuis als iemand in het gezin 38 graden koorts heeft
of hoger en/of benauwdheidsklachten heeft.
Docenten die vermoeden hebben van besmetting met Covid-19 en docenten die
langdurige klachten hebben die Covid-gerelateerd kunnen zijn, laten zich testen.
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Leerlingen en docenten blijven minstens 7 dagen thuis als ze positief getest zijn op
het Covid-19 virus. De leerlingen en docenten mogen pas weer naar school als ze na
deze zeven dagen ook 24 uur geen klachten meer hebben. Zie ook
https://lci.rivm.nl/leefregels.

