Update 41 | Vriendelijk doch dringend verzoek:
aangescherpte SOML-adviezen
Geplaatst:17 november 2021, 22.34 uur
Het aantal besmettingen in onze regio loopt hard op en de gezondheidszorg in onze
regio geeft aan de druk(te) niet lang meer aan te kunnen. Daarom riep demissionair minister-president Rutte tijdens de persconferentie op 12 november op om met z’n allen
na te gaan wat we zelf nog meer kunnen doen. Ondanks het feit dat er voor het voortgezet onderwijs geen extra maatregelen zijn aangekondigd, trekken we ons die oproep
lokaal wél aan. Passend bij onze kernwaarden, moeten we onze (burgerschaps)verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat ook wij er alles aan moeten doen om het aantal
besmettingen terug te dringen. Daarvoor moeten we het aantal bewegingen (en dus
contacten) tot een minimum beperken, zónder dat het onderwijs aan onze leerlingen in
gevaar komt. Zo hopen we niet alleen zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de
gezondheid van al onze medewerkers en leerlingen én het leerproces van de leerlingen
zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan, maar ook schoolsluitingen (zoals we die
maar al te goed uit het nabije verleden kennen) in de toekomst te voorkomen. Alleen
samen krijgen we corona onder controle!

Adviezen
Zoals we update 40 al aankondigden, hebben we daarom - net als veel andere scholen en
stichtingen in de regio - vriendelijke doch dringende extra adviezen opgesteld. Het zijn en
blijven adviezen, maar we doen een dringend beroep op medewerkers en leerlingen om deze
adviezen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk op te volgen. Meer informatie is te vinden in de
veelgestelde vragen op deze website. Onze adviezen luiden als volgt:
• Draag een mondkapje tijdens beweging en op plekken waar je geen 1,5 meter afstand
kunt houden: ‘mobiel met, zitten zonder’ wordt dus weer het advies;
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
• Activiteiten (die niet als onderwijsactiviteit worden gezien) en vergaderingen vinden
zoveel mogelijk online plaats. Kan dat om wat voor reden dan ook niet? Dan dienen
bovenstaande adviezen zoveel mogelijk te worden toegepast.
Daarnaast gelden natuurlijk nog altijd de basismaatregelen.

(Zelf)testen

We vestigen ook graag de aandacht op het volgende:
• Maak gebruik van de zelftesten, zéker wanneer je nog niet immuun* bent. De zelftesten
zijn op school verkrijgbaar. De zelftesten zijn niet bruikbaar wanneer je klachten hebt.
Dan geldt het volgende:
• Blijf bij klachten die passen bij het coronavirus thuis en maak een test-afspraak bij de
GGD (medewerkers: denk aan de beschikbare voorrangsprocedure!). Dat kan door de
enorme drukte deze dagen langer duren dan normaal. We willen je toch vragen om ge
durende deze tijd thuis te blijven, totdat de uitslag bekend is.
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*Je wordt als immuun gezien wanneer je:
• 14 dagen of langer geleden de tweede vaccinatie hebt ontvangen van Pfizer, Moderna
of AstraZeneca; OF
• 14 dagen of langer geleden één van deze vaccinaties hebt gekregen na een doorge
maakte corona-infectie; OF
• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin hebt gekregen; OF
• Wanneer je minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad.
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