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Geagte Kollegas 

 

STYGENDE INFEKSIEKOERS 

 

Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het verlede week aangekondig dat die Wes-

Kaap ŉ derde vlaag COVID-19 infeksies binnegaan.  

 

Die toename in infeksies word aangedryf deur klusteruitbrekings by geleenthede soos 

begrafnisse, troues en sportgeleenthede. In die onderwyssektor het ons soortgelyke 

tendense waargeneem.  

 

Die afgelope paar weke was daar ŉ toename in leerderinfeksies, met 170 nuwe 

leerderinfeksies wat die afgelope week regoor die provinsie aangemeld is. Baie van hierdie 

infeksies word aangedryf deur klustergeleenthede waar leerders sosiaal buite skoolure 

verkeer. Óf dit nou ŉ verjaardagpartytjie óf ŉ middagbraai is, leerders hou nie by die goue 

reëls om veiligheid eerste te stel nie.  

 

Dit is ŉ duidelike waarskuwing dat ons steeds paraat moet wees om veiligheidsprotokolle 

en gedrag binne sowel as buite ons skole na te kom. Deur die protokolle te verontagsaam, 

stel leerders hulself, hul families en vriende in gevaar.  

 

Dit is dus noodsaaklik dat ons voortgaan om aan al ons opvoeders, personeel en leerders te 

beklemtoon dat hulle moet voortgaan om op ŉ verantwoordelike wyse op te tree, ongeag hul 

ouderdom. 

 

Terwyl ons ŉ beroep op ouers doen om ook verantwoordelikheid te neem om te verseker dat 

hulle hul kinders se gedrag monitor en hul deelname aan groot sosiale geleenthede beperk, vra 

ons skole om dit ook met hul leerders te bespreek.  
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Beklemtoon asseblief die volgende goue reëls:  

 

• Dra altyd ŉ masker. 

• Handhaaf ŉ fisiese afstand. 

• Vermy groot byeenkomste waar daar onvoldoende ventilasie is.  

• Was gereeld hande.  

 

Skole word herinner dat enige persoon wat met COVID-19 gediagnoseer word, die volle 

isolasietydperk van tien dae moet nakom en dat enige persoon wat in noue kontak met 'n 

positiewe geval is/was, ook vir 'n volle tydperk van tien dae moet isoleer.  

 

Ons is besig om ŉ derde vlaag binne te gaan, en die blote gedagte om hierdie virus op te doen 

of verder te versprei, moet almal paraat maak. Ons leerders moet besef dat die 

korttermynvoordele van 'n sosiale geleentheid, of dit nou 'n partytjie, kontaksport, of 'n groot 

familiebyeenkoms is, ernstige gevolge kan inhou. Dit kan lei tot die verdere ontwrigting van 

skoolonderrig, lesse, assesseringstake en eksamens wat gemis word. Hulle kan ander familielede 

in gevaar stel.  

 

Bespreek asseblief ook die rol wat ons leerders kan speel om persone ouer as 60 jaar vir inenting 

te registreer. Leerders, veral ons ouer leerders, kan die ouer generasie help om aanlyn te 

registreer. Om aanlyn te registreer, kan skrikwekkend wees vir diegene wat nie daaraan 

gewoond is nie, maar ons tegnologiese slim jonger generasie kan binne enkele minute help. 

Hulle kan 'n belangrike rol speel om registrasies te verhoog.  

 

Dankie dat u steeds die veiligheidsprotokolle nakom. Dit het die 'nuwe norm' vir ons skole 

geword, maar dit sal vir baie van ons groot vreugde verskaf as ons nie meer 'n klaskamer vol 

leerders met maskers sien nie. Hierdie dag sal aanbreek as ons almal saam aan die 

intentingsveldtog deelneem.  

 

Ek glo dat die pogings wat ons skole aanwend om die veiligheidsmaatreëls na te kom, bygedra 

het tot minimale infeksies binne skole. Ek doen 'n beroep almal om toe te sien dat die gedrag 

wat by skole gesien word, buite die skoolhek strek.  

 

Laat ons saamwerk in die pogings om Covid-19 te oorkom.  

 

Vriendelike groete  

 
BRENT WALTERS 

HOOF: ONDERWYS 

DATUM: 14 JUNIE 2021 


