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Dit Covid-19 protocol is bedoeld ter ondersteuning van de bestaande hygiëne- en 
preventieve maatregelen op de scholen waar NTC de Prater te gast is. 
NTC de Prater hanteert bovendien de richtlijnen van de Oostenrijkse overheid.  
 
 

1. Regels na vakantie in het buitenland 
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Oostenrijk, na 
een verblijf in het buitenland het dringende advies krijgen in quarantaine te gaan bij 
terugkomst. Dit geldt voor specifieke landen die op de volgende site staan van de 
Oostenrijkse overheid. Klik hier.  

 
Komt een leerling terug uit een land waarvoor quarantaine plicht geldt, dan mag 
hij/zij in de 10 dagen na terugkomst niet bij de NTC-lessen aanwezig zijn, tenzij na 5 
dagen een negatieve PCR test wordt gedaan.  
 
De lesstof kan worden doorgegeven in deze periode, maar er wordt niet overgegaan 
op digitale lessen.  
 

2. Veiligheid en hygiëne 
Iedereen die gezond is kan naar school. Voor iedereen gelden de algemene 
maatregelen: 
- Regelmatig handen wassen 
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 
- Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten 
- Schudt geen handen 

 
Blijf thuis in de volgende situaties: 
- Als jij als ouder, leerkracht of leerling koorts of andere Covid-19-klachten hebt 
- Als jij als ouder, leerkracht of leerling huisgenoot bent van een patiënt met een 

bevestigde Covid-19 status 
- Als jij als ouder, leerkracht of leerling, in contact bent geweest met een 

bevestigde Covid-19 patiënt (denk aan werk, schoolklas, etc.)  
- Als jij als ouder, leerkracht of leerling in contact bent geweest met iemand die 

verdacht wordt van besmetting  
- Als een huisgenoot van de ouder, leerkracht of leerling koorts (boven de 38 

graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft 
 

 
 
 

 
  

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/bundesweite-massnahmen/
https://www.bmeia.gv.at/oeb-bern/reise-nach-oesterreich/
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3. Wat te doen bij besmetting 
- Heb jij als ouder, leerkracht of leerling symptomen, bel 1450.  
- Informeer NTC de Prater over de besmetting en de datum van besmetting. 
- Informeer de dagschool/kinderopvang/werkgever, etc. 
- Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn na een Covid-19 besmetting weer welkom 

op NTC de Prater na het voorleggen van een gezondheidsverklaring. 
 
Is er tijdens het lesgeven een vermoeden dat een leerkracht of leerling met Covid-19 
besmet is dan worden volgende stappen ondernomen: 
- De persoon in kwestie wordt direct apart gehouden van de rest van de klas. 
- Gaat het om een leerling, dan worden de ouders direct ingelicht. 
- Door de leerkrachten wordt een document opgesteld met contactpersonen 

waarmee de persoon in kwestie in contact is geweest, datum en tijdstip, en op 
welke manier contact is geweest.  

- 1450 wordt gebeld door ouders of door de persoon in kwestie. 
- Ouders informeren de dagschool/kinderopvang/werkgever, etc. 
- De school meldt de besmetting bij de actuele locatie van lesgeven en licht de 

ouders van de desbetreffende klas in.  
 

4. Maatregelen op de leslocaties (AIS en VIS) 
- Kom als ouders met niet meer dan het noodzakelijke aantal begeleiders naar de 

locatie (dus geen extra opa’s en oma’s, etc.).  
- 1.0 m afstand houden zolang er geen mondkapje gedragen wordt, ook buiten. 
- Op de leslocaties geldt de 3G-regel voor leerkrachten, assistenten, 

ouders/begeleiders van de leerlingen en schoolgaande leerlingen ouder dan 6. 
- Begeleiders mogen de VIS niet betreden. Leerlingen worden opgewacht door de 

leerkrachten bij de hoofdingang en nemen de leerlingen mee naar het klaslokaal. 
Dit geldt ook tijdens het ophalen: ouders/begeleiders wachten bij de 
hoofdingang van de VIS tot de kinderen weer naar buiten komen. 

- In het schoolgebouw van zowel de VIS als de AIS dient iedereen ouder dan 6 jaar 
een mondkapje te dragen zolang zij niet op hun vaste zitplaats zitten. Voor 
iedereen ouder dan 15 jaar is dit een FFP2-mondkapje. 

- Bij het vormen van werkgroepen is het belangrijk ervoor te zorgen dat het mixen 
van klassen tot een minimum wordt gehouden. Een constante groepsindeling 
geniet de voorkeur.  

- Leerkrachten ventileren de lesruimte regelmatig en desinfecteren na afloop van 
de les. 

- Pauzes worden zoveel mogelijk in de buitenlucht gehouden. 
 

5. Aanspreekpartners 
- 1450 voor besmettingsmeldingen of verdacht van besmetting 
- NTC de Prater:  Femke van der Wey (voorzitter)  

E: ntcdeprater@outlook.com 
   T: +31 64132 8630 


