Beste studenten,
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel tempo op. Het kabinet wil de volgende
persconferentie vervroegen zodat ze daar, naar verwachting, nieuwe maatregelen bekend kunnen
maken. Vooruitlopend op die persconferentie heeft het kabinet al wel een ander besluit genomen,
namelijk het verplicht stellen van de 1,5 meter afstandsregel voor iedereen van 18 jaar of ouder.
1,5 meter afstandsregel verplicht, maar NIET voor het onderwijs
Na overleg met het ministerie van OC&W blijkt dat de verplichting om 1,5 meter afstand van elkaar
te houden NIET geldt voor studenten en medewerkers in het mbo. Dit houdt in dat binnen Drenthe
College de volgende richtlijn blijft gelden: tijdens het volgen van (praktijk-)lessen is het niet nodig 1,5
meter afstand van elkaar te houden. Wel roepen wij als Drenthe College iedereen op om waar
mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het verzoek is: neem 1,5 meter afstand van elkaar
waar dit kan. Denk hierbij aan het lopen en zitten in de kantines, centrale ruimtes, gangen enzovoort.
Kantines en gebruik lokalen (lesruimtes) tijdens de lunch
We hebben besloten dat we het per direct weer toestaan dat je de lunch kunt nuttigen in de lokalen
(lesruimtes). De nieuwe richtlijn is als volgt:
•
•
•

Lunchen is mogelijk in de kantine, maar daarbij geldt de beperking van het aantal
beschikbare plekken in de kantine.
Lunchen is ook toegestaan in de lokalen. Uiteraard hebben lessen in de lokalen voorrang.
Natuurlijk blijft het van belang om tijdens het eten en drinken in de lokalen waar mogelijk 1,5
meter afstand van elkaar te houden.
Afhalen van eten en drinken blijft mogelijk.

Samen tegen corona: houden aan de basisregels
We merken dat het voor iedereen steeds lastiger wordt om zich aan de basisregels te houden. Toch
hopen we dat we ons weer nadrukkelijker gaan houden aan de basisregels en elkaar ook aanspreken
op nalevering van de regels, hoe moeilijk dit ook is. Maar natuurlijk geldt: het begint bij jezelf.
De basisregels:
1. Was vaak je handen.
2. Draag een mondkapje als je door het gebouw beweegt en/of als je niet over een vaste zitplek
beschikt. Zodra je in het lokaal of op je werkplek zit kun je het mondkapje afzetten.
3. Hoest en nies in je elleboog.
4. Geef andere mensen geen hand.
5. Houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
6. Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Volg de corona beslisboom.
7. Houd je aan de quarantaineregels indien van toepassing. Volg de corona beslisboom.
Let op: Als iemand thuis corona heeft, moet iedereen thuis in quarantaine. Zowel
gevaccineerden als ongevaccineerden.
8. Doe 2x per week een zelftest.
9. Zorg voor optimale ventilatie.
Afsluitend
Zodra de volgende persconferentie is geweest, krijgen we hoogstwaarschijnlijk weer te maken met
nieuwe coronamaatregelen. Mocht dit van toepassing zijn komen we zo spoedig mogelijk met
nieuwe DC-richtlijnen op basis van de afgekondigde maatregelen voor het onderwijs. Je ontvangt dit
dan in je mailbox.
Nog steeds geldt: alleen samen krijgen we het coronavirus eronder.

Met vriendelijke groeten,
College van Bestuur
Drenthe College

