H ygië ne- en veiligheidsmaatregelen per 15
oktober 2020
Oproep
Wij verzoeken alle studenten en collega’s met klem om bij te dragen aan, zoveel als mogelijk, het
voorkomen van de verspreiding van het virus. Dit geldt voor jezelf maar ook voor je
medestudenten en de medewerkers van Capabel Onderwijs Groep. De veiligheid van alle
studenten en medewerkers staat voorop en de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van
het kabinet hanteren we hierbij als uitgangspunt.


Volg, binnen en buiten school, de maatregelen die zijn uitgevaardigd en beschreven in dit
document en spreek elkaar erop aan als dit niet gebeurt;



Maak optimaal gebruik van alle faciliteiten die geboden worden; de online lessen,
examinering etc;



Laat medewerkers van Capabel Onderwijs Groep zo optimaal als mogelijk hun werk



Volg de richtlijnen en aanwijzingen die we je geven;



Zorg goed voor jezelf maar ook voor elkaar.

doen, en draag eraan bij hun gezondheid zo goed als mogelijk te behouden;

Communicatie
Algemene communicatie verloopt via MijnCapabel via de ‘Corona-banner’; hou dit regelmatig in
de gaten. Daar waar het je persoonlijke situatie betreft ontvang je indien nodig informatie via je
MijnCapabel emailadres. Mail zelf ook uitsluitend via je MijnCapabel e-mailadres.

Mondkapjes
In het licht van de nieuwe maatregelen van het kabinet geldt vanaf 15 oktober voor alle studenten,
medewerkers en bezoekers vanaf 13 jaar een mondkapjesplicht. Het is verplicht om een nietmedisch mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimtes van onze locaties. Onder publieke
ruimtes, ook wel verkeersruimtes genoemd, verstaan we de entree, lift, het trappenhuis, de gang
en hal, wasruimte/toilet, keuken, pantry en kantine en wachtruimtes.
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Hygiëne en veiligheid
De actuele richtlijnen van het RIVM zijn leidend, dat betekent:
 We houden altijd anderhalve meter afstand van elkaar
 We wassen onze handen vaak en goed
 We schudden geen handen
 We hoesten in onze elleboog
 We zitten niet aan ons gezicht
 We vermijden zoveel mogelijk het openbaar vervoer en carpoolen niet
Voor studenten: we blijven thuis als we, of iemand in ons huishouden, klachten hebben. Laat je
testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of
negatief) of je weer naar buiten mag en of ook je huisgenoten thuis blijven. Indien je positief bent
getest en op school bent geweest, dien je dit te melden bij de vestigingsmanager van jouw
vestiging.
Wanneer een student of collega positief getest is, volgen we het beleid en te ondernemen acties
vanuit de GGD, bijvoorbeeld in het kader van contact- en brononderzoek. Kijkende naar de
situatie op school, dan geldt in vrijwel alle gevallen dat dit ’Overige (niet nauwe) contacten zijn’
(langdurig contact op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte). De GGD geeft vervolgens
aan wat de vervolgstappen zijn. Het beleid is daarbij vanuit de GGD dat contacten worden
geïnformeerd over de vaststelling van COVID-19 bij een persoon in hun omgeving. Ze geven
vervolgens het advies om de goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen, de algemene
maatregelen te nemen om COVID-19 te voorkomen (social distancing) en gedurende de 14
dagen na het laatste contact alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of
neusverkouden en/of koorts) en contact op te nemen met de GGD wanneer deze klachten zich
voordoen en dan thuis te blijven. Je hoeft niet bij voorbaat in quarantaine.
We hebben op school extra maatregelen getroffen. Dat betekent dat op de onderwijslocatie bij de
ingangen en in de klaslokalen en de docentenkamer beschikbaar is:
 Desinfecterende handgel
 Zeep
 Papieren handdoekjes
 Oppervlaktesprays
 Posters bij alle ingangen met richtlijnen en gedragsregels
 Instructies bij de toiletgroepen rondom het gebruik en hygiëne
 Vloerstickers die je eraan helpen herinneren 1,5 meter afstand te houden en op sommige
plekken pijlen voor de looprichting om die 1,5 meter te reguleren indien nodig
 Bij de balie plastic schermen indien de 1,5 meter afstand niet kan worden behaald en/of
er geen afscherming aanwezig is
Verder geldt:
 De kantine is buiten gebruik; er wordt voor koffie, thee en water gezorgd in de lokalen.
Pauzes worden door studenten in het lokaal doorgebracht of buiten het pand
 De lift wordt niet gebruikt (minder valide bezoekers kunnen zich melden bij de receptie)
 In de lokalen en in de examenruimtes staan de tafels op 1,5 meter afstand
 Bij aankomst in het pand en bij binnenkomst in het lokaal en vertrek uit het lokaal wast
iedereen de handen met de desinfecterende gel
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Studenten en docenten nemen bij binnenkomst hun eigen tafels af het desinfecterende
spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal
De deuren (lokalen, pand etc) blijven zoveel mogelijk open
Het schoonmaakbedrijf dat elke dag de vestiging schoonmaakt hanteert waar nodig een
aangepaste en verscherpte richtlijnen. Zo worden bijvoorbeeld toiletten en deurknoppen
en andere contactoppervlakten vaker schoongemaakt
Na afloop van de les, toets, examen etc. vertrek je direct
De lokaalindeling blijft onveranderd; verschuif geen meubilair of benodigdheden
Deel zo min mogelijk werkmaterialen met elkaar
Blijf niet voor de toegangsdeuren van het pand staan bij aankomst of vertrek. Geef
anderen de ruimte om met 1,5 meter afstand het pand te betreden of verlaten. Rook
alleen op de daartoe aangewezen plaatsen
De docentenkamer is toegankelijk voor docenten met inachtneming van de 1,5 meter
afstand tot elkaar
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Ventilatie
Op alle Capabel-locaties m.u.v. Rotterdam is geen (top)koeling, mechanische ventilatie of iets
dergelijks aanwezig. Het RIVM adviseert regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en
deuren tegen elkaar open te zetten te luchten wat we uitvoeren. Voor de locatie Rotterdam waar
ramen niet kunnen worden opgezet zorgt de aanwezige "topkoeling" ervoor dat constant nieuwe
lucht van buiten naar binnen wordt gebracht en constant binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd.
Toezicht en handhaving
Op elke vestiging is een verantwoordelijke die extra toeziet op de uitvoering van de veiligheids- en
hygiënemaatregelen. De docent en andere medewerkers van Capabel Onderwijs Groep zijn
bevoegd om de maatregelen te handhaven en studenten en collega’s die zich niet aan de
richtlijnen houden aan te spreken en indien nodig te verwijderen.
Reisadvies
Probeer niet-noodzakelijke reizen (‘oranje’ gebieden) ter vermijden. Het advies van Buitenlandse
zaken is niet af te reizen naar ‘rode gebieden’. Hier vind je de reisadviezen voor alle
bestemmingen: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Ben je onlangs in een
oranje of rood gebied geweest, dan geldt het dringende advies om bij terugkeer in Nederland 10
dagen in thuisquarantaine te gaan.
Tenslotte
Dit protocol wordt indien nodig aangepast en is beschikbaar onder de Corona-banner op
MijnCapabel. We zorgen ervoor dat in elke uitnodiging voor het bezoek van een vestiging
(praktijkles, examens, afspraken etc.) dit protocol of een link met verwijzing naar MijnCapabel
naar het protocol wordt opgenomen.
Voor iedereen is dit een uitzonderlijke situatie zonder draaiboeken. Je leest in de updates onder
de “Corona Banner” informatie over hoe wij en jij zaken aanpakken. We updaten deze informatie
regelmatig op basis van de laatste inzichten en maatregelen; hou dit goed in de gaten. Wij zetten
onze schouders eronder, dat verwachten we ook van jou. Wij rekenen op jullie begrip en
medewerking in deze buitengewone situatie, zoals velen van jullie de afgelopen periode hebben
laten zien.
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