WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - 21 april ’20
Corona update - 3
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beetje bij beetje kunnen we voorzien in extra beschermingsmiddelen. Deze worden in de loop van
deze week en volgende week in de scholen bezorgd.
Met onderstaande uitleg wil ik nog eens jullie aandacht vestigen op de correcte inzet ervan.
Handbescherming
!
!
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HANDEN WASSEN
Basisregel blijft: was je handen met water en zeep gedurende
40 à 60 seconden na contact met mogelijk besmette materialen.
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HANDEN ONTSMETTEN
Hiervoor werd in elke school een hoeveelheid ontsmettingsalcohol
geleverd. Dit kan je gebruiken wanneer je niet in de mogelijkheid bent
om je handen te wassen.
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HANDSCHOENEN
In elke school wordt een extra voorraad wegwerphandschoenen
geleverd. Deze kan je gebruiken wanneer je echt lichamelijk contact
moet maken met anderen. Bijvoorbeeld bij het helpen van een kleuter bij
een toiletbezoek.
Let op voor kruisbesmetting en een vals gevoel van veiligheid (zie vorige
nieuwsbrief).
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Mondbescherming
Hier blijft de basisregel dat in het openbaar rondlopen op veilige afstand van anderen met een
mondmasker op geen enkele zin heeft.
Mondmaskers in grote aantallen verkrijgen buiten de zorgsector is een heel moeilijke zaak,
mondmaskers naaien in grote aantallen ook.
Om toch enige vorm van mondbescherming aan te bieden zochten we naar een andere
alternatief die op korte termijn beschikbaar was.
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In elke school worden buffs bezorgd.
Deze buff kan je gebruiken wanneer de social distancing met anderen
echt niet mogelijk is.
Draag de buff dubbel voor mond en neus. Wie dat wenst kan er zelfs nog
een filter tussen steken als extra bescherming.
Een buff beschermt net zoals een chirurgisch mondmasker jezelf niet
tegen virussen. Het voorkomt dat bij het spreken, hoesten, niezen
aerosoldeeltjes in het rond vliegen en anderen kunnen besmetten. Je doet het dus voor de
ander.
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Wanneer je de buff niet draagt, stop hem dan niet weg in een zak, maar hang hem op een
veilige plaats zodat hij kan luchten.
Na maximaal 8 uur dragen deponeer je die in een afgesloten doos bij ‘vuile buffs’ zodat die
kunnen gewassen worden op een lang programma op hoge temperatuur.
De buffs kunnen gebruikt worden op school voor wie dit wenst, ook voor leerlingen.
Neem geen beschermingsmiddelen (buffs, handgels, handschoenen) mee naar huis!

Ontsmetten van materialen!
Voor de onderhoudsploegen werd een extra infofiche gemaakt met enkele aandachtspunten.
Zij zullen in de mate van het mogelijke alle contactoppervlakten, deurklinken, sanitair,
kopieermachines, toetsenborden, ... dagelijks extra reinigingsbeurten geven.
Jullie kunnen hen hierin helpen door je werkplek proper en vrij van materiaal te
houden zodat zijn vlot en makkelijk kunnen schoonmaken.
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Er komen in elke school ook nog desinfectie doekjes.
Vergelijk ze met een soort vochtige doekjes, maar die werkzaam zijn
tegen virussen.
Deze doekjes mogen jullie ook gebruiken om je eigen werkplek
(toetsenbord, muis, kopieermachine, ...) te desinfecteren.
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Het gebruik van sprays en andere onderhoudsproducten laten we aan de onderhoudsploeg
over die zijn uiterste best doet alles net en veilig te houden.

!
Bij vragen of onduidelijkheden mag je mij steeds contacteren.
Senne

