COVID-19 (Corona)
maatregelen
1) Maatregelen voor de gemeente Drogenbos
- Vanaf 5 augustus is er mondmaskerplicht vanaf 12 jaar op de volgende locaties:
o Alle openbare speeltuinen
o Het Moeras
o Alle openbare parkings (Frankveld, tennis, gemeentehuis, CalicheZap, sporthal
incl. NL school, ’s Herenstraat aan FR school)
o Private parkings: shopping Cascade, Aldi, parking Action
o In alle openbare gebouwen (gemeentehuis, OCMW, scholen, sporthal,…)
o In horecazaken & alle winkels
- De lokale politie mag boetes uitschrijven bij het niet naleven van de
mondmaskerplicht
- Mondmaskers en gebruikte handschoenen mogen niet op de openbare weg gegooid
worden
- Alle gemeentelijke evenementen en activiteiten zijn afgelast t.e.m. 31/12/2020
- Gemeentelijke diensten en OCMW zijn enkel bereikbaar op afspraak
2) Maatregelen voor de scholen vanaf 1 september 2020, volgens draaiboek van
onderwijs Vlaanderen en de gemeentelijke veiligheidscel van donderdag 20
augustus 2020
- We starten in code geel, dit betekent:
o Alle leerlingen (kleuterschool en lagere school) gaan tegelijk terug naar school
o Elke dag (5 dagen per week) is er school
o Er is geen afstandsonderwijs
o Eén- en meerdaagse uitstappen zijn toegelaten volgens de regels die gelden in
de samenleving
o Vergaderingen op school zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de
samenleving. Ouders die de directie of de juf/meester willen spreken, maken
een afspraak.
o De klassen, sporthal en andere lokalen worden normaal gebruikt
o De speelplaats, speeltoestellen buiten en buitenspeelgoed worden normaal
gebruikt
o Er is extra aandacht voor handhygiëne
o De klassen worden zo veel mogelijk verlucht (open ramen en deuren)
o Max. 1 ouder per gezin aan de schoolpoort!!
o Social distancing is verplicht bij contact tussen volwassenen. Als de afstand
niet kan gegarandeerd worden, dragen de volwassenen een
mondmasker
-

Mondmasker is verplicht op de parking van de school/sporthal, aan
elke in- en uitgang van de school én op het schoolterrein
(speelplaats en in de lokalen)
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-

Handhygiëne voor kleuters en leerlingen:
o Verplicht bij binnenkomen in de voorschoolse opvang (7 u. – 8.15 u.)
o Lkn. gaan rond met handgel om 8.25 u. en na elke speeltijd
o Handen wassen na elk toiletbezoek
o Handen wassen voor het middageten
o Handen wassen na hoesten of neus snuiten
o Handen wassen gebeurt met papieren doekjes

-

In- en uitgang van de school:
o 7.00 u. – 8.15 u.: voorschoolse opvang. In- en uitgang via
bruine deur. Handen ontsmetten verplicht. De ouders gaan de
refter niet binnen (zie markeringen)
o 8.15 u.: ingang lagere school via grote poort Steenweg.
Ingang kleuterschool via poortje aan de sporthal. De ouders komen niet op de
speelplaats
o 8.25 u.: start lessen. Iedereen op tijd op school! Wie te laat is, wacht aan de
bruine deur tot 8.40 uur!!
o 15.15 u.: einde lessen kleuterschool. Uitgang via poortje aan de sporthal. De
ouders wachten buiten
o 15.15 u. – 16.00 u.: kleuters in naschoolse opvang. Ouders komen binnen via
poortje aan de sporthal en wachten aan bruin hek van de kleuterspeelplaats.
Ouders gaan niet binnen in de refter en komen niet op de
kleuterspeelplaats
o 16.05 u.: einde lessen lagere school. Ouders wachten op de
speelplaats en nemen voldoende afstand. Als je kind uit de
school komt, verlaten de ouders onmiddellijk de speelplaats
o Na 16.05 u.: naschoolse opvang. In- en uitgang via bruine
deur. Handen ontsmetten verplicht. De ouders gaan de refter
niet binnen
Elke leerling brengt een doos of een pakje papieren zakdoeken mee
Wat te doen bij ziekte?
o Zieke kinderen en leerkrachten blijven thuis
o Wie ziek is, wordt in afzondering gezet. De ouders worden
opgebeld. Het kind gaat naar huis en laat zich testen. Het CLB wordt
gecontacteerd
De voor- en naschoolse opvang volgt de veiligheidsmaatregelen van de school. De
opvang gebeurt zo veel mogelijk buiten!
De speeltijden gaan normaal door
Poetsen:
o Sanitair min. 2x per dag
o Dagelijks alle contactpunten (klinken, spoelknoppen, WC-deksels, kranen,
schakelaars, trapleuning, toestellen,…)
o Elke klas wordt dagelijks uitgeveegd of gekuist met nat
o Vuilnisbakken in de klassen & sanitair worden elke dag leeg gemaakt

-

-
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