
Algemene gezondheid en hygiëne maatregelen 

We zitten nog steeds midden in de Corona-tijd, zoals iedereen weet hebben we zelfs weer te maken met een 

zorgwekkende stijgende lijn. Alleen SAMEN kunnen we de strijd tegen Corona aangaan!   

En ook onze kinderen kunnen we hierin betrekken. Neem ze mee in het gesprek en leg ze uit waarom we  

sommige maatregelen nemen. Probeer het te visualiseren en kijk welke ideeën/alternatieven zij hierover/

hiervoor hebben. Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen adviseren wij te beper-

ken. Maak het positief, wat kunnen wij SAMEN doen om de strijd tegen Corona te winnen.  
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Handen wassen  

• Was je handen goed en meerdere keren per dag voor ten minste 20 sec. Hoe vaker je dit doet, hoe  

 sneller het een routine wordt.  

 Begin ‘s morgens als je op school komt met het wassen van je handen.  

 Was je handen na een bezoek aan het toilet.   

 Was je handen na het eten. 

 Was je handen na het hoesten of niesen.       

• Probeer zoveel mogelijk in je elleboog te hoesten op de niesen;  

• Maak alleen gebruik van papieren zakdoekjes en papier handdoekjes.   

• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden 

• Wij adviseren om geen/minimaal sieraden te dragen, dit zijn namelijk echte bacterievangers. Draag je ze 

wel, let er dan op dat je deze extra goed schoonmaakt en droogt met het handenwassen.   

 

Schoonmaak  

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact 

zijn dagelijks schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, 

handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en pc-toetsenborden.  

AMC en eigen interieurverzorgers doen de regulier schoonmaak op alle scholen.  

• Alle tafels worden iedere dag aan het eind van de dag schoongemaakt. In de groepen 4-8 kan dit door de 

leerlingen zelf worden gedaan.  In de groepen 0-3 wordt dit door de leerkracht gedaan. Dynamiek levert 

hiervoor schoonmaakmiddelen/materialen.  

• Vuilnisbakken worden op dagelijkse basis geleegd.  

• Kinderen maken zoveel mogelijk gebruik van eigen Chromebooks of tablets. 

Computers, tablets die gezamenlijk gebruikt worden dienen gereinigd te  

 worden, voordat een ander kind deze in gebruik mag nemen. De benodigde 

 materialen zijn hiervoor op school aanwezig.   

 

 

 

 


