
	 	

 
 
 
20 Mei 2021 
 
Geagte Ouers/Voogde 
 
Hoë risiko COVID-blootstelling onder graad 10-groep 
 
Een van ons graad 10-leerders het die skool vanoggend ingelig dat sy positief vir COVID-19 getoets 
het. Sy was ongelukkig een van ’n groot aantal leerders wat die naweek ’n partytjie bygewoon het 
waar leerders, ook van ander hoërskole, nie maskers gedra het of die nodige sosiale afstande 
gehandhaaf het nie.  
 
’n Selfoonvideo bevestig die onverantwoordelike optrede van hierdie leerders en gevolglik moet die 
skool baie streng volgens ons veiligheidsprotokol optree. Al die partytjiegangers het hoë risiko kontak 
gehad en loop die gevaar om self siek te word of om die virus aan die res van die leerders en 
personeel te versprei. 
 
Om hierdie situasie te bestuur, het ons as volg opgetree:   
 

§ Al die graad 10-leerders is uit die klasse onttrek en die erns van die saak is met hulle 
bespreek. 
 

§ Graad 10-leerders wat by die partytjie was, is huis toe gestuur en moet isoleer. Hierdie 
leerders kan eers van Sondag af vir COVID getoets word en sal kan terugkeer indien ’n 
COVID-toetsuitslag negatief wys. So nie mag hulle Woensdag 26 Mei terugkeer indien hulle 
nie getoets kan word nie en dan slegs indien hulle nie enige simptome toon nie. Leerders wat 
wel simptome toon, moet vir ’n COVID-toets gaan.   

 
§ Alle hokkiespelers wat in die leerder se hokkiespan is en Dinsdag geoefen het, asook ander 

leerders wat in direkte kontak met die leerder was, is ingelig en sal vir die relevante tydperk 
isoleer. Hierdie leerders kan eers Dinsdag vir COVID getoets word en mag Woensdag 26 Mei 
terugkeer indien die toetsuitslag negatief is. Indien hulle nie getoets kan word nie, mag hulle 
Vrydag 28 Mei terugkeer skool toe mits hulle nie enige simptome toon nie. Leerders wat wel 
simptome toon, moet vir ’n COVID-toets gaan.   
 

§ Daar is via die interkom gevra dat alle opvoeders dadelik die banke en stoele in ons lokale 
behoorlik moet laat ontsmet en dat leerders se maskers die mond én neus moet bedek. Die 
erns van die saak is aan die leerders gekommunikeer en hulle is gevra om die protokol ten 
nouste te gehoorsaam.  
 

§ Leerders van ander skole wat die partytjie bygewoon het, se skoolhoofde is ingelig en gevra 
om volgens hul veiligheidsprotokol op te tree. 

 
§ Die WKOD is van die situasie ingelig.  

 
§ ’n Volledige sanitasie van die skool vind vanmiddag plaas. Gange, badkamers, deurknoppe 

en vensterbanke is egter dadelik met ontsmettingsmiddel skoongemaak. 
 

§ Alle sportaktiwiteite is vir die duur van volgende week afgestel.  
 

§ Me. Joan le Roux, die koshuissuperintendent, het toegesien dat die nodige protokol in Huis 
Bloemhof uitgevoer word.  
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Wat gebeur het, is uiters jammer, maar dien as ’n ernstige waarskuwing. Ons COVID-protokol is in 
ware omgee gewortel en, omdat ons vir mekaar en ons skoolgemeenskap omgee, is dit elkeen se plig 
om tydens hierdie pandemie verantwoordelik op te tree.  
 
Ons versoek weereens dat leerders, ouers en personeel die pandemie met nuwe erns sal beskou en 
sosiale geleenthede teen die risiko’s opweeg. Die verspreiding van COVID-19 kán bekamp word 
indien ons die vyf goue reëls toegepas: 
 
 

§ Bly tuis indien jy siek voel of enige simptome ervaar. COVID-simptome sluit ’n hoofpyn, 
skielike droë hoes, ’n seer keel en die verlies van reuk- of smaaksintuie in, maar kan ook met 
’n koors, lyfseer, moegheid, naarheid en diarree gepaard gaan.  

 
§ Dra altyd ’n masker wat die mond én neus bedek.  

 
§ Handhaaf ’n fisiese afstand van ander mense en vermy fisieke kontak. 

 
§ Vermy groot geleenthede, veral as dit binneshuis is. 

 
§ Beoefen goeie higiëniese maatreëls soos om hande gereeld te was en nie eet- of drinkgoed 

met maats te deel nie. 
  
 
Dankie vir u begrip en dat ons op u samewerking en verantwoordelike optrede kan staatmaak.  
 
 
 
 
_________________ 
Wilna van Heerden 
SKOOLHOOF 
 


