Update 13 maart 2020 maatregelen OPB
in verband met COVID-19 (Corona) Virus
Beste relatie,
In verband met het coronavirus en het beleid van OPB BV houden wij u graag op de hoogte
via deze mail en verwijzen wij naar onze website https://www.opb.cc/ waar wij continu
communiceren over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus en de
maatregelen die het OPB hier in treft.

OPB volgt de algemene adviezen op van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD). Zij zijn de experts en leidend op dit punt. Dit betekent voor onze
studenten en docenten:








Geen handen schudden;
Regelmatig handen wassen;
Hoesten en niezen in de elleboog;
Papieren zakdoekjes gebruiken
Fysieke afstand van ca 1m1 in betracht nemen, waar mogelijk;

Voor inwoners van de Provincie Noord-Brabant geldt verder dat hen wordt gevraagd om bij
klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, hun sociale contacten te beperken. Hetgeen
wil zeggen: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn/komen.
Deze oproep geldt vooralsnog tot en met 31 maart.
Op dit moment neemt de onrust over de verspreiding van het Corona Virus steeds verder
toe en zijn vanaf 13 maart vanuit de Rijksoverheid aangescherpte maatregelen van kracht
die specifiek gericht zijn op het onderwijs. .

Zo gaar het OPB ermee om !
OPB hanteert de volgende aanvullende maatregelen gericht op het onderwijs op advies
van richtlijnen van het RIVM en de GGD voor onze medewerkers, docenten en studenten.
Op basis van deze richtlijnen is er op dit moment geen reden om onderwijs niet door te
laten gaan.



Op zich worden lesprogramma’s dus nog NIET voortijdig afgebroken of opgeschort.
MBO instelling blijven onderwijs verzorgen. Dat geld zeker ook voor het OPB waar
we te maken hebben met kleinschalig onderwijs (nooit meer dan ca 20 studenten
gelijktijdig op 1 locatie), en veelal in company opleidingen in een lagere intensiteit.



OPB medewerkers zoals onderwijs ondersteunend personeel die ziekte
verschijnselen hebben blijven thuis



Is een student/docent WEL verkouden maar heeft GEEN koorts:
o

meldt zich hij/zij telefonisch ziek via de standaard procedure met vermelding
van de klachten;



o

blijft vijf dagen thuis;

o

controleert 3x per dag de temperatuur;

o

Is er na vijf dagen geen koorts ontwikkeld, mogen de lessen hervat worden;

o

blijft nog twee weken monitoren of er toch geen koorts ontstaat.

Is de student/docent WEL verkouden en heeft WEL koorts
o

meldt zich hij/zij telefonisch ziek via de standaard procedure met vermelding
van de klachten;

o

Het verzorgen of bijwonen van de lesbijeenkomsten wordt op dat moment
per direct opgeschort totdat de student/ docent volledig hersteld is.



OPB behoud zich het recht voor om zonder overleg studenten en of docenten die
ziekte verschijnselen hebben te weigeren op de leslocatie. Voor studenten die op
voorhand aangeven zich niet goed te voelen wordt naar een passende alternatieve
oplossing gezocht voor wat betreft het onderwijsaanbod. Dit kan zijn het faciliteren
van aanbod op afstand of het op een later tijdstip inhalen van lessen.

OPB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mocht de situatie veranderen
informeren wij jou via onze website over eventuele aanpassingen van de door het OPB
genomen maatregelen Op de websites van het RIVM en de GGD vind je meer informatie
over het virus en wat jij kunt doen om besmetting te voorkomen. Vragen en antwoorden
over de nieuwe richtlijnen van het RIVM vind je hier.

Met vriendelijke groet,

OPB BV
Onderwijs, Eigenwijs, Wegwijs,…..meer dan gewoon goed opleiden.

