
WELKOM TERUG 

TJOKKIES 



Gesondheid- en 

Veiligheidsbeleid 

Agtergrond 
• Corona is deur die Wêreld Gesondheid Organisasie 

(WGO) in Januarie 2020 geïdentifiseer en ‘n 

internasionale bekommernis is aangekondig. 

• Omdat die veiligheid van leerders, personeel, werkers 

en ouers van belang is, is ‘n veiligheidsplan opgestel. 



Doel van die plan 

Om die gesondheid en 

veiligheid van alle persone 

verbonde aan Universitas 

Primêre Skool te verseker.  



Moontlike simptome 

  Koors bo 38ºC 
Moegheid 

 Keelseer Droë hoes 

Loopneus 

Kortasem 



Voorkomingsmaatreëls 

1. Leerders sal daagliks die voorgeskrewe protokol 

volg: 

 *  Skandering met aankoms en verdaging by   

     ingang. 

 *  Gereëlde ontsmetting van hande met  

     reiniger waarvan die alkoholinhoud ten  

     minste 70% is. 

 *  Die dra van ‘n masker wat die neus en die     

     mond bedek. 

 *  Sosiale afstand van 1,5m moet deurgans    

     gehandhaaf word. 

 



Voorkomingsmaatreëls (vervolg) 

2. Leerders tree aan voor die klasse op die gemerkte 
areas voordat hulle die klasse mag betree. 

3. Personeel sal elkeen se hande ontsmet wanneer 
hulle die klaskamer betree. 

4. Banke moet 3 keer per dag gesaniteer word met eie 
skoon lap:    

 * Voor skool soggens 

 * Na pouse 

 * Wanneer die skool verdaag. 

 



Indien ‘n leerder siek voel… 
1. Kry ‘n toestemmingskaartjie by die 

onderwyser en gaan onmiddelik na  

      Tannie Beaulah by die siekeboeg. 

2. Jy sal van daar na die Isolasielokaal geneem     

      word waar jou koors gemeet sal word. 

3.  Jou ouers sal onmiddellik gekontak  

     word om jou te kom haal. 

4.  Geen medikasie mag aan enige leerder   

      uitgedeel word nie. 

 



5.  Indien ‘n leerder ‘n besering tydens pouse 
opdoen, moet die leerder by ontvangs 
aanmeld waarna die mediese beampte die 
nodige noodhulp (indien nodig) sal toedien 
en die ouer sal gekontak word indien dit ‘n 
ernstige besering is. 

6. Indien jy huis toe gestuur is met Covid 
simptome, mag jy slegs terugkeer indien ‘n 
dokter ‘n mediese sertifikaat uitgereik het 
dat jy veilig is om skool toe te kom. 



Algemene reëls 
1. Jy mag elke dag met jou (skoon) 

sweetpak skool toe kom. 

 

2. Behou ten alle tye sosiale distansiëring 
van 1,5m. 

3. Was en saniteer jou hande gereeld. 

 

4. Die leen van skryfbehoeftes word nie 
toegelaat nie. 

5. Uitruil van eetgoed word nie toegelaat 
nie. 

 



6. Slegs 5 leerders mag op ‘n keer die badkamer 
betree. 

 

7. Leerders moet tydens pouse op die rugbyveld 
speel.  Onthou steeds sosiale distansiëring. 

8. Geen kontakspeletjies nie! 

9. Alle dissipline maatreëls bly steeds in plek – 
detensie kan steeds plaasvind vir swak 
gedrag. 

10.Almal moet teen 14:00 afgehaal word. 



Snoepwinkel 

• Daar sal twee rye wees:   
 kontant kopers: 

 
 kaart kopers: 

 
 
 

• Leerders wat die snoepie wil gebruik, moet in 
groepe van 10 in rye staan. 

• ‘n Afstand van 2m moet tussen leerders 
gehandhaaf word.  

    (Bly op merkers!!) 



Alles oor maskers 

#  Die maskers moet uit drie lae bestaan. 

#  Jy moet elke dag die masker in warm water 

    was en stryk. 

#  Moet nooit iemand anders se masker dra nie. 

#  Hou altyd ‘n ekstra masker byderhand. 



Aansit van die masker 

1.  Was/saniteer eers jou hande voordat jy die         
 masker aansit. 

2. Plaas die binnekant van die skoon masker 
teen jou gesig en bedek jou neus en mond. 

3. Raak deurentyd net aan die toutjies of 
rekkies;  glad nie aan die lap nie. 

4. Hanteer die masker so min as moontlik. 

 

 



Ten slotte 
1. Dit is nie nodig om paniekerig of angstig te 

wees nie. 

 

 

 

2. “The path of the least resistance, is the right 
path.”   (Volg die reëls!!) 

3. Moenie selfsugtig wees ten opsigte van 
hande was, maskers en higiëne nie. 


