29-09-2020
Regels ziekmelden Corona Albeda Horecacollege

Bij Albeda volgen we de richtlijnen van het RIVM. Al onze maatregelen zijn hierop ingericht:
Houd 1,5 meter afstand
Schud geen handen
Was vaak je handen
Hoest en/of nies in je elleboog of papieren zakdoek
Blijf thuis bij klachten en laat je testen
Wat zijn klachten die passen bij het coronavirus?
neusverkoudheid;
loopneus;
niezen;
keelpijn;
lichte hoest;
verhoging;
koorts vanaf 38 graden Celsius;
plotseling verlies van reuk of smaak
Wanneer testen?
Met (milde) klachten laat je testen, dit kan je doen door een afspraak te maken bij de GGD via 0800 - 1202 of via
www.coronatest.nl.

Hoe te handelen indien je bovengenoemde klachten hebben?


Studenten moeten thuisblijven wanneer zij klachten hebben die kunnen passen bij het coronavirus of als een
huisgenoot van hen koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.



Je meld je per dag af op school ook als je stage moet lopen. Ook meld jij je ziek bij het stagebedrijf zelf
volgens de daar geldende huisregels. Meld welke klachten je hebt! Op school meld je je alleen bij de
verzuimadministratie 010-2771123 voor 10.00 uur.



Je blijft thuis tot de klachten zijn verdwenen. Wanneer je 24 uur klachten vrij bent, zien we je graag weer op
school of in het leerbedrijf. Gemiste stage uren moet je inhalen.



Je bent altijd in gelegenheid de online lessen te blijven volgen, zie rooster.



Je geeft door bij de ziekmelding of je instaat bent de online lessen te volgen. Let op, zo ja dan word je ook
geregistreerd tijdens de online lessen in AWR. Zo, nee word je volledig ziekgemeld.

Student test positief op het coronavirus


Meld je af op school en bij het leerbedrijf, verzuim administratie 010-2771123 als je positief bent getest op
corona.



Er volgt dan een bron- en contactonderzoek van de GGD en de school.



In het onderzoek worden de contacten van de persoon nagelopen om de oorzaak van de besmetting te
achterhalen, maar ook personen die mogelijk besmet zijn op te sporen.



Je blijft 10 dagen in quarantaine. Wanneer je 24 uur klachten vrij bent. Meld dit eerst bij de
verzuimadministratie 010-2771123



Je bent altijd in gelegenheid de online lessen te volgen, zie rooster.



Je geeft door bij de ziekmelding of je instaat bent de online lessen te volgen. Let op, zo ja dan word je ook
geregistreerd op deze momenten in AWR. Zo, nee word je volledig ziek gemeld.

