Samen
zorgen we
voor veilig
onderwijs
Je hebt een les, bijeenkomst
of examen in een van onze
gebouwen. Dat gaat niet op de
manier zoals je gewend bent.
Vanwege de coronacrisis heeft
Noorderpoort strikte regels
ingesteld. Houd je daaraan.
Samen zorgen we ervoor dat
het onderwijs op een veilige
en verantwoorde manier
plaatsvindt. Want in alles wat we
doen staat jouw gezondheid – en
die van je omgeving – voorop.

Ga niet naar school als je:
•	een van de volgende gezondheidsklachten hebt:
verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling
verlies van reuk of smaak. > Meld je dan ziek, laat je
testen en wacht de uitslag van de test thuis af.
•	huisgenoot verkoudheidsklachten heeft met koorts
en/of benauwdheid. > Meld je dan af voor school.
•	in een risicogebied bent geweest. > Volg dan de
instructies van het RIVM.
Wanneer je gezondheid dat toelaat, volg dan wel het
onderwijs dat online wordt gegeven.

Houd je aan de volgende regels:
•	Volg altijd de instructies van onze medewerkers op.
•	Kom niet eerder dan een kwartier voor je les/
bijeenkomst/examen naar het schoolgebouw. Er is
geen wachtruimte. Blijf buiten en op afstand van
elkaar.
•	Ga met de fiets naar school als de afstand dat toelaat.
•	Je gaat een-voor-een naar binnen
(met 1,5 meter afstand) via de ingangsroute.
•	Ga naar de plek die voor jou bestemd is.
•	Blijf op je plek totdat je les/bijeenkomst/examen,
ook voor je medestudent(en), klaar is.
•	Verlaat na je les/bijeenkomst/examen het gebouw via
de uitgangsroute.
•	Tussen de lessen/bijeenkomsten/examens is 15
minuten omwisseltijd. Ga na afloop direct naar huis;
blijf niet in of om het gebouw hangen.
Vanaf dit studiejaar zijn al onze gebouwen en terreinen rookvrij.

Werk mee aan de volgende
hygiënemaatregelen:
 oud 1,5 meter afstand tot je medestudenten en
H
onze medewerkers. Zowel binnen als buiten ons
gebouw.
	Schud geen handen en voorkom andere vormen
van fysiek contact.
	In het schoolgebouw staan op diverse plekken
handpompjes met desinfecterende gel.
Maak daar gebruik van. In ieder geval bij
binnenkomst en vertrek.
	Alle werkplekken, toetsenborden en
woordenboeken maak je zelf schoon met de
daarvoor bestemde doekjes.
	Zorg zelf voor de benodigde materialen. Het delen
van spullen is niet toegestaan.
	De kantine in school is gesloten. Neem dus je eigen
eten en drinken mee.

Veel succes!

