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AANBEVELINGS VIR DIE BEHEER EN BESTUUR VAN DIE COVID-19 

("KORONAVIRUS") IN SKOLE 

 

Virusse en siektes onder skoolkinders is ‘n algemene verskynsel. ‘n Skool is die ideale 

plek vir die verspreiding van virusse en siektes omdat mense van verskillende 

ouderdomme in groot hoeveelhede saamdrom en in noue kontak met mekaar verkeer. 

Sommige persone beoefen nie noodwendig goeie persoonlike higiëne nie, of het bloot ‘n 

swak immuniteitstelsel, en is dus vatbaar is vir sekere siektes. Dele van die wêreld ervaar 

tans ‘n groeiende uitbraak van ‘n respiratoriese siekte (COVID-19) wat veroorsaak word 

deur ‘n nuwe Kronavirus.  Die virus versprei van persoon tot persoon en die gevalle in 

Suid Afrika groei. Vrees heers op sosiale media dat die siekte tot ‘n pandemie gaan lei, 

en skole is nie van hierdie vrees gespaar nie.  

 

Die doel van hierdie riglyne is om skole by te staan met die voorkoming en bestuur van 

die COVID-19 virus in die onderwys-opset. Hierdie dokument is egter nie veronderstel om 

te dien as ‘n diagnostiese handleiding of ‘n plaasvervanger vir ‘n besoek aan ‘n dokter se 

spreekkamer nie. Die Departement van Gesondheid het etlike bronne van inligting 

beskikbaar op hul webwerf rakend COVID-19  (http://www.health.gov.za/index.php/gf-tb-

program/465-corona-virus-outbreak) asook die webtuiste van die Nasionale Instituut vir 

Oordraagbare Siektes (http://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/covid-19/).  

 

Skole het ‘n plig (regs en moreel) om toepaslike en genoegsame sorg aan leerders en 

personeel by ‘n skool te bied – uit die aard van die saak sluit dit hul veiligheid en welstand 

in. Om hierdie plig na te kom word skole genoodsaak om minstens ‘n basiese kennis van 

COVID 19 te hê; te weet wat die tekens en simptome is en te verstaan hoe dit versprei. 

 

 

 

http://www.health.gov.za/index.php/gf-tb-program/465-corona-virus-outbreak
http://www.health.gov.za/index.php/gf-tb-program/465-corona-virus-outbreak
http://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/covid-19/
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Wat is ‘n koronavirus?  

Koronavirusse is ‘n groot familie van virusse wat gewoonlik verantwoordelik is vir matige 

respiratoriese siektes, soos byvoorbeeld ‘n verkoue. COVID-19 is ‘n siekte wat deur ‘n 

nuwe koronavirus veroorsaak is, en was nog nooit deur die mensdom identifiseer voor 

Desember 2019 nie.  

 

Wat is die algemene simptome van COVID-19?  

Pasiënte met COVID-19 het tot dusvêr ‘n matige tot ernstige respiratoriese siekte ervaar 

met simptome soos koors, ‘n aanhoudende hoes en pasiënte is kort van asem. Dit neem 

2 tot 14 dae vir ‘n persoon om siek te raak nadat hy of sy die virus opgedoen het.  

 

Hoe versprei die virus?  

In die meeste gevalle versprei die virus deur persoonlike kontak waar ‘n persoon in 

aanraking kom met klein respiratoriese druppeltjies wat gevorm word wanneer ‘n siek 

persoon nies of hoes.  Sodanige oordraagbaarheid is soortgelyk as by griep of ander 

respiratoriese siektes. Hierdie druppeltjies kan in ‘n persoon se mond of neus beland, of 

kan, as ‘n persoon naby genoeg is, ingeasem word. 

 

Wat kan my skool doen om COVID-19 te voorkom?  

Skole hoef nie enige spesiale maatreëls te tref in hierdie verband nie; gewone praktyk en 

maatreëls vir die voorkoming en bekamping van virusse en siektes in skole is voldoende. 

Leerders en personeel moet aangemoedig word om sekere voorsorgmaatreëls te tref om 

die verspreiding van respiratoriese infeksies, soos die koronavirus, griep of verkoue te 

bekamp. Gemelde voorsorgmaatreëls sluit in:  
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 Om tuis te bly as jy siek is. 

 Om gereeld jou hande met seep te was - minstens 20 sekondes. Dit is veral van 

belang nadat jy die badkamer besoek het, voor jy eet en nadat jy jou neus geblaas 

het. Help jong kinders om dieselfde te doen. As hulle handjies sigbaar vuil is, 

gebruik water en seep om hulle hande skoon te maak.   

 Waarsku leerders om nie aan hul oë, neus of mond met ongewaste hande te raak 

nie.  

 Volg die skool se gereelde skoonmaak- en ontsmettingsprogram. Beklemtoon hoe 

belangrik dit is om voorwerpe en oppervlaktes wat gereeld gebruik word te ontsmet 

en skoon te hou.  

 Bedek jou mond met ‘n sneesdoekie wanneer jy hoes of nies, en gooi so 

sneesdoekie weg na die tyd. Maak seker jy was jou hande met seep of ‘n 

ontsmettingsmiddel na die tyd.  

 Moedig leerders aan om ‘n griepinspuiting te kry aan die begin van die 

griepseisoen.  

 Maak seker daar is genoegsame middele om goeie higiëne te beoefen. Dit sluit 

skoon en funksionele wasbakke, seep, papierhanddoeke en alkohol-gebaseerde 

ontsmettingsmiddels in. 

 

Wat as ‘n leerder siek voel by die skool? 

 

Siektes wat aansteeklik word gewoonlik oorgedra wanneer of net voor die simptome 

ontwikkel. Daarom is dit belangrik dat leerders en personeel wat siek is, siek voel of 

simptome ontwikkel wanneer hulle by die skool is, huis toe gestuur moet word. Leerders 

wat by die skool siek word of enige simptome van die COVID-19  begin toon, moet in ŉ 

siekeboeg (in afsondering, indien nodig) bly totdat hulle ouers hulle by die skool kom haal. 
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Die leerders kan versoek word om maskers te dra en is dit ook aan te bevele dat ‘n 

mediese praktisyn vir verdere instruksies gekontak word. 

 

Alhoewel stiptelike en gereelde skoolbywoning noodsaaklik is, bepaal die Nasionale 

beleid oor leerderaanweesigheid1 dat dit van tyd tot tyd onmoontlik of onwenslik is vir ‘n 

leerder om skool by te woon.  Fisiese of sielkundige ongesteldheid is ‘n geldige rede vir 

‘n leerder om afwesig te wees en die hoof mag aandring op kommunikasie vanaf die ouer, 

of van ‘n geregistreerde mediese praktisyn, insluitend ‘n tradisionele geneser, ter 

bevestiging dat die leerder nie in staat is om skool by te woon nie, sou die ongesteldheid 

vir langer as drie dae duur.  Skole moet leerders en personeel wat gediagnoseer is met 

die COVID-19 virus vir ‘n bepaalde tydperk toegang tot die skoolgronde weier, ten einde 

die verspreiding van die virus te bekamp. 

 

Implementering van Standaard Voorsorgmaatreëls en beoefening van basiese 

higiëne  

 

Deur slegs staat te maak op die effektiewe identifisering van alle persone wat moontlik 

besmet is en hul toegang tot die skoolperseel te weier, sal nie die verspreiding van die 

virus by ‘n skool effektief beheer nie. Dit is waarom die beoefening van goeie higiëne en 

standaard voorsorgmaatreëls aanbeveel word. Standaard voorsorgmaatreëls sluit in 

maatreëls wat spesifiek ontwikkel is op grond van ‘n algemene aanname dat alle bloed 

en liggaamsvloeistowwe moontlik aansteeklik is.   Hierdie maatreëls word aanbeveel om 

die verspreiding van siektes by skole te bekamp, en moet geïmplementeer word in alle 

gevalle wanneer daar met bloed en ander ligaamlike stowwe kontak gemaak word. 

Hierdie maatreëls sluit in: 

 Implementering van goeie higiëne praktyke, insluitende hand higiëne. 

                                                 
1 Notice 361 of 2010, published in Government Gazette 33150. 
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 Kleredrag wat besmetting kan voorkom e.g. handskoene, voorskote. 

 Omgewingshigiëne (Wat insluit die bestuur van liggaamsvloeistof stortings). 

 Toepaslike verwydering van afval en skerp voorwerpe. 

 

Skoolaktiwiteite 

ŉ Skool se sorgplig teenoor leerders sluit alle opvoedkundige, kulturele, sport of sosiale 

aktiwiteite in, hetsy dit op die skool se perseel of elders geskied. Aktiwiteite wat nie op die 

skool se eie perseel plaasvind nie en sportaktiwiteite kan 'n risikofaktor vir die verspreiding 

van aansteeklike siektes wees en moet die standaard van die sorgplig ook 

dienooreenkomstig aangepas word. 

Die noue kontak in sommige sportsoorte kan die verspreiding van die virus deur direkte 

vel-tot-velkontak, inaseming van besmette druppels, of beserings waar ‘n breek in die vel 

voorkom, tot gevolg hê, wat dan eindelik die natuurlike verdedigingsmeganisme van die 

liggaam ontwrig.  Daar word na hierdie sportsoorte verwys as hoë-risiko kontaksport. In 

baie gevalle van hoë-risiko kontaksport (soos bv. rugby) sal die aard van die noue kontak 

ook verhoog namate die speler meer ervare word en aan 'n hoër vlak van spel of 

kompetisie blootgestel word. 

 

Leerders, onderwysers en afrigters loop derhalwe die risiko vir besmetting en is dit daarom 

belangrik dat alle partye ingelig word oor die nodige voorsorgmaatreëls en higiëne-

vereistes. 

 

Algemene voorsorgmaatreëls vir alle sportsoorte, insluitend hoërisiko-sportsoorte: 

 

 Die gereelde was van hande met vloeibare-seep.  

 Ten einde die risiko van besmetting te beperk moet die gebruik van seepstawe in 

gemeenskaplike stort- / waskamers vermy word. 
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 Storte moet geneem word na aktiwiteite (sovêr fasiliteite beskikbaar is). 

 Moenie mondskerms of waterbottels deel nie. 

 Moenie handdoeke of persoonlike higiëneprodukte (byvoorbeeld skeermesse) deel 

nie. 

 Was sportstelle (“kit”) na elke gebruik. 

 Was persoonlike sporttoerusting (bv. beenskutte ens.) weekliks. 

 Pas standaard voorsorgmaatreëls toe wanneer met bloed- of liggaamsvloeistowwe 

gekonfronteer word of velletsels moet behandel. 

 

Uitsluitings: 

Persone gediagnoseer met die COVID-19 virus sal vir ‘n tydperk na die aanvanklike 

besmetting nie aan sekere sportsoorte kan deelneem nie en moet  die leerder se dokter 

oor die terugkeer van die leerder na die sportaktiweit geraadpleeg word. As die skool rede 

het om te glo dat enige aktiwiteit die leerder se gesondheid in gevaar kan stel, of leerders 

blootgestel word aan 'n hoë-risiko COVID-19-gebied ten einde 'n skoolaktiwiteit mee te 

maak, moet daar besin word oor die herskedulering van die aktiwiteit asook oor maatreëls 

wat in plek gestel moet word ten einde die veiligheid van die leerders en personeel te 

verseker.   

 

Verseker kontinuïteit van onderwys. 

Bestudeer kontinuïteitsplanne wat insluit planne vir die kontinuïteit van onderrig en leer. 

Implementeer e-leerplanne, insluitend digitale en afstandsonderrigopsies sover 

uitvoerbaar en toepaslik. Sien Fedsas nuusbrief 9 van 2020 in hierdie verband. 
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Potensiële skoolsluiting in die lig van die COVID – 19 bedreiging 

Tydens 'n persvergadering gehou op 6 Maart 2020 in KwaZulu-Natal, het FEDSAS by die 

Minister van Gesondheid navraag gedoen oor die protokol ten opsigte van skoolsluiting 

in die lig van die COVID-19 bedreiging.  

Hiermee die antwoord van die nasionale minister van gesondheid, Dr. Zweli Mkhize - 

opgesom: 

Sodra 'n vermeende saak deur 'n geneesheer aangemeld word, word die Nasionale 

Instituut vir Oordraagbare Siektes (‘NIOS’) in kennis gestel en word die Instituut 

onmiddellik by die volgende betrek: 

1. Toetsing en bevestiging van die status van die vermeende pasiënt vind plaas. 

2. Indien ‘n persoon positief toets, word 'n “kontakassessering” gedoen en sal 

monitering van sodanige “kontakte” (“potensiële besmette” persone) plaasvind. 

3. Indien die vermoede ontstaan dat 'n 'kontak' die virus opgedoen het, vind die 

toetsing en assessering van daardie 'pasiënt' plaas en word stap 2 herhaal.  

Sou die Departement van Gesondheid, op aanbeveling van die NIOS, dit nodig ag dat 

skole gesluit moet word, sal sodanige opdrag deur die Departement aan skole uitgereik 

word.  Die Departement van Gesondheid sal ook die nodige leiding gee rakende die 

hantering van openbare geleenthede, openbare vergaderings en dies meer. 

Skoolhoofde moet deurgaans met amptenare van hul onderskeie Provinsiale Onderwys 

Departement skakel met betrekking tot: 

• Die uiters emosionele en potensieel gevaarlike virussituasie ten einde hul 

skoolgemeenskap te beskerm. 

•  Afwesighede by skole. 
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Inligting-delingstelsels kan gebruik word vir daaglikse verslagdoening (oor inligting soos 

afwesigheid in skole) en pogings om deur middel van monitering van siektes, uitbrake te 

identifiseer en hanteer. 

Plakkate vir handewas- en asemhalingsetiket 

Bylae 1: Handewasplakkaat: Was u hande na ... 

Bylae 2: Handewasplakkaat: Wees 'n kiemvegter 

Bylae 3: Respiratoriese etiket. 
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Bylae 1: Handewasplakkaat: Was u hande na ... 
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Bylae 2: Handewasplakkaat: Wees 'n kiemvegter 
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Bylae 3: Respiratoriese etiket. 

 

 


