PROTOCOL
Coronabesmetting op een Lentiz-school
Versie 1.1 – 09-06-2020

BASIS

De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop. Er zijn op alle scholen
veiligheids-, gedrags- en hygiënemaatregelen getroffen volgens de basisregels van de Rijksoverheid.
Lentiz volgt het protocol voortgezet onderwijs, het protocol richtlijnen mbo en de richtlijnen van het
RIVM.

I ALGEMEEN

1 Naar huis sturen:

2 Thuisblijven
leerlingen/studenten:

▪

Wanneer een leerling/student gedurende de dag corona
gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis nadat
ouders/verzorgers telefonisch zijn ingelicht. Ook broers of zussen
worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover
geïnformeerd en naar huis gestuurd.

▪

Wanneer een medewerker gedurende de dag corona gerelateerde
klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.

▪

Leerlingen/studenten met corona gerelateerde klachten (koorts,
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven
thuis.

▪

Leerlingen/studenten met klachten kunnen zich laten testen
conform landelijke test mogelijkheden. We handelen naar de
richtlijnen van de Rijksoverheid. Bel voor een afspraak met 08001202. Zie ook https://lentiz.nl/coronavirus, bij de vraag: Hoe kan ik
getest worden op het coronavirus?

▪

Leerlingen/studenten die behoren tot een risicogroep kunnen
worden vrijgesteld van onderwijs op school. Het advies van de
(huis)arts is daarin leidend.

▪

Leerlingen/studenten van wie gezinsleden tot een risicogroep
behoren kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op school. Het
advies van de (huis)arts is daarin leidend.
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3 Thuisblijven
medewerkers:

4 Medisch handelen:

▪

De leerling/student mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen
klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in
het huishouden thuis.

▪

Medewerkers met corona gerelateerde klachten (koorts,
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven
thuis en laten zich testen conform de richtlijnen van rijksoverheid.
Informatie over testen vind je in het Protocol, heropening scholen,
personeel of op https://lentiz.nl/coronavirus, bij de vraag: Hoe kan
ik getest worden op het coronavirus?

▪

De medewerker mag pas weer naar buiten als hij of zij 24 uur geen
klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in
het huishouden thuis.

▪

Medewerkers die behoren tot een risicogroep krijgen het advies om
niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (de keuze om
thuis te werken gaat in overleg met de werkgever). Over de invulling
van het werken op afstand voert de werknemer overleg met de
werkgever. Zie Protocol heropening scholen, personeel, onder de
kopjes Kwetsbare medewerkers op de werkplek en Weer naar
school.

▪

Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen
na overleg met de werkgever worden vrijgesteld van werk op
school. Ook over de invulling van het werken op afstand voert de
werknemer overleg met de werkgever. Zie Protocol heropening
scholen, personeel, onder de kopjes Kwetsbare medewerkers op de
werkplek en Weer naar school.

▪

Medewerkers school verrichten - op noodsituaties na - geen
medische handelingen.
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STAPPENPLAN MELDING CORONA
Actie
1.

Ziekmelding
Vermoeden
corona:

Door wie?

1. Leerling/student/medewerker meldt zich
ziek zich volgens bestaande procedure op
school.
2. Ziekmeldpunt (administratie of mentor etc.)
informeert de schooldirectie.
3. Ouders/verzorgers leerling worden
geïnformeerd. Overleg met ouders of zus of
broer ook naar huis moet komen (indien ook
op school aanwezig). Leerling en broer of zus
(indien daar sprake van is) gaan direct naar
huis.
4. Ouders/leerling informeren zich te laten
testen door nummer 0800-1202 te bellen, en
verder de instructies over testen op te volgen
op https://lentiz.nl/coronavirus, bij de
vraag: Hoe kan ik getest worden op het
coronavirus?
5. Directeur meldt vermoeden van besmetting
bij Lentiz regiegroep corona (Gert Kant,
Francine Boerstoel en Berend van Daal)
6. Overleg tussen directie en Lentiz regiegroep
corona. En vervolgafspraken plannen in
agenda’s Lentiz regiegroep corona,
schooldirecteur.

Leerling/
student/medewerker
Ziekmeldpunt
(administratie of mentor
etc.)
Schooldirectie

Schooldirectie

Directeur

Lentiz regiegroep corona
Directeur
Schooldirectie
Schooldirectie

7. Leerling/ouders bellen hoe het staat.
8. Afwachten op GGD voor testuitslag.
2.

Positieve
uitslag corona

1. GGD meldt corona bij leerling of medewerker

GGD

2. Directie volgt instructie op van GGD, en
overlegt met Lentiz regiegroep corona, m.b.t.

GGD/schooldirectie/Lentiz
regiegroep corona

a) Informeren van medewerkers/MR
b) Informeren leerlingen klas
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c) Informeren leerlingen school
d) Informeren ouders/verzorgers
e) Informeren RvT en directies Lentizscholen en stafmanagers
f)

Informeren medewerkers Lentiz

g) Informeren van
wethouder/burgemeester (om verdere
(communicatie) aanpak te bespreken)
3. Afstemmen directie en Lentiz regiegroep
corona over actieplan en verdere specifieke
doelgroepen

Directeur/ Lentiz
regiegroep corona

4. Op portaal bericht plaatsen + FAQ’s.

Lentiz regiegroep corona

5. Persbericht versturen

Lentiz regiegroep corona

6. Persbericht op website plaatsen

Lentiz regiegroep corona

7. Monitoring (social) media intensiveren

Stafafdeling PR & Comm.

(stap 4 t/m 6 hangt af van de situatie, bepalen we op
het moment zelf)

3.

Meerdere
coronaklachten

1. Bij een ongewoon aantal leerlingen met
klachten neemt de school contact op met de
GGD.

Directeur/Lentiz
regiegroep corona
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