Protocol volledige opening 4YoungTalent
studiebegeleiding
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli –op basis van het advies van het OMT -de 1,5meter afstand
tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18
jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen
onderwijspersoneel onderling. Het protocol van 4Youngtalent volgt in lijn met deze beslissing.
Voor medewerkers en leerlingen van 4YT op locatie Triade geldt dat het protocol aldaar leidend is. Hiervoor verwijzen wij
naar de website van Triade. : https://www.triade-denhelder.nl/
Voor de volledigheid verwijzen wij voor veelgestelde vragen over de heropening van het onderwijs naar onderstaande
pagina van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-enonderwijs/voortgezet-onderwijs
Updates op deze afspraken worden gepubliceerd op onze website.

Onderling contact, hygiëne en veiligheid (algemeen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medewerkers en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor medewerkers onderling
Bij binnenkomst is er duidelijk sturing door een 4YT medewerker: kort vragen naar gezondheid, toezicht op
handen desinfecteren en instructie over de kortste route naar de ruimte of werkplek waar de leerling is ingedeeld.
Het gebruik van eigen beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen, is vanwege het gebrek aan
controle op de juiste hygiënische toepassing niet toegestaan.
We wassen onze handen en ten minste 20 seconden. Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst en na toiletbezoek.
Papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel zijn op de locatie aanwezig, om handen te
wassen en de tafels en leermiddelen schoon te maken.
Medewerkers nemen na afloop van de studiebegeleiding de gebruikte tafels af met water en zeep/allesreiniger
(geen desinfectiemiddel). Dit geldt ook voor gebruikte leermiddelen.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.

4YT

Klachten en ziekte:
•

•
•
•
•

•

Een medewerker/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Plotseling verlies van reuk of smaak
Een medewerker/leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
Een medewerker/leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar
studiebegeleiding als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Als iemand in het huishouden van een medewerker/leerling koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de medewerker/leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden
24 uur geen klachten heeft, mag de medewerker/leerling weer naar studiebegeleiding.
Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet de medewerker wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Voor de leerlingen:
•
•
•
•
•
•
•

Volg de instructies van de medewerkers.
Even de handen schoonmaken met de aanwezige zeep/gel.
Houd je telefoon, jas en tas voor jezelf en zoveel mogelijk op je werkplek.
Wanneer tijdens de begeleiding blijkt dat je ziek bent of corona-gerelateerde klachten merkbaar zijn,
wordt er contact opgenomen met je ouders en/of ga je direct naar huis of word je opgehaald.
Telefoon: zet hem op stil en stop in je tas of jas.
We verzoeken leerlingen zoveel mogelijk thuis al naar het toilet te gaan ten einde toiletbezoek op onze
locaties tot een minimum te beperken. Als dat toch nodig is, gaat er één leerling tegelijkertijd naar het
toilet, zodat er geen wachtrij ontstaat. Na elke toiletbezoek was je je handen.
Voor locatie Triade zie website Triade: https://www.triade-denhelder.nl/triade-gaat-individuele-lessenweer-langzaam-opstarten/

Voor de ouders:
•

Voor overleg of advies vragen wij u zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail contact te zoeken. Als u of
wij wel een persoonlijk gesprek wenselijk vinden, dan kan dat op afspraak.

4YT

