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Tersiêre-onderwysin-
stellings en universiteite 

#UnityinAction

Infrastruktuur en 
geriewe wat aan die 
vereistes vir die 
terugkeer van 
personeel en studente 
voldoen.

’n Kommunikasiestelsel 
om studente en 
personeel in te lig om na 
die kampus of koshuise 
terug te keer as die 
inperkingsvlak dit 
toelaat.

Geïdentifiseerde 
isolasie- en 
kwarantyngeriewe.

Tradisioneel gaan naskoolse opleiding aan tersiêre-onderwysinstellings en universiteite daaroor om nuwe vriende te 
maak en pret te hê terwyl jy ’n diploma of graad verwerf. Die Covid-19-pandemie het hierdie prentjie verander, maar 
pret is nog steeds moontlik as voorsorgmaatreëls getref word.

Hoewel die onderskeie instellings se benaderings tot die Covid-19-pandemie effens verskil, het hulle die volgende 
dinge gemeen:

Protokolle vir enige 
personeel of studente 
wat simptome toon of 
positief toets.

Daaglikse sifting (en 
Covid-19-toetsing waar 
simptome voorkom) 
van alle personeel en 
studente wat die 
kampus betree.



Ontsmettingsmiddels 
by die ingang van elke 
gerief wat gebruik 
word.

Deurlopende skoonmaak 
en ontsmetting van alle 
oppervlakke met 
gereelde tussenposes in 
ooreenstemming met 
regulasies.

Gereelde 
skoonmaak en 
ontsmetting van 
hoërisikogebiede 
soos die biblioteek 
en laboratoriums.

Onderrig- en leerplanne 
wat verseker dat fisieke 
distansiëring en ander 
gesondheidsprotokolle te 
alle tye nagekom word.

Hibriede leer wat 
in-persoonbywoning en 
aanlyn leer insluit.

Grootklasonderrig 
met meer as 50 
mense in ’n lokaal is 
te alle tye verbode.

Die gebruik van 
biblioteke word 
toegelaat solank 
vereistes oor sosiale 
distansiëring en die 
dra van maskers 
nagekom word.

Enige kleiner klasse 
waar toepaslike 
fisieke distansiëring 
nie nagekom kan 
word nie, is ook 
verbode.



Terwyl die hibriede model van leer gebruik word, word studente aangemoedig om:

Die aanlyn 
leerplatform van die 
onderskeie 
leerinstellings te 
benut.

Die leerinstelling op 
sosiale media te volg 
vir enige 
aankondigings.

Op die uitkyk te 
wees vir enige 
e-posse of 
aankondigings van 
die leerinstelling.

Per telefoon of op 
sosiale media met 
ander studente in 
kontak te bly.

Deur middel van sosiale 
media met 
studenteverenigings en 
studente-afdelings in 
kontak te bly.

Voort te gaan om 
veilige higiëniese 
praktyke tuis te 
beoefen.

Hulleself op streng 
veiligheidsregulasie
s voor te berei 
wanneer hulle 
terugkeer
kampus toe as die 
instelling dit toelaat.



Vereistes op kampus vir instellings wat kampusleer toelaat:

Handhaaf sosiale 
distansiëring in 
lesinglokale.

Laat jou temperatuur 
tydens sifting by alle 
toegange tot die 
kampus meet.

Dra ’n masker. Ontsmet en was jou 
hande gereeld.

Vermy groot 
byeenkomste.

1.5m

Terugkeer na die kampus ná ’n positiewe toets of isolasie:

Studente wat na die universiteit 
wil terugkeer nadat hulle 
positief getoets het vir Covid-19 
moet bewys hê dat hulle die 
isolasietydperk voltooi het, of ’n 
gesondheidsorgpraktisyn hê 
wat bevestig dat hulle gereed is 
om terug te keer kampus toe.

Mense wat hulleself isoleer nadat 
hulle in kontak was met iemand 
wat positief getoets het vir 
Covid-19 kan terugkeer kampus 
toe as hulle in 10 dae geen 
simptome ontwikkel het nie.

Personeellede en 
studente wat ná 
kwarantyn terugkeer 
kampus toe, moet te alle 
tye by die werk of in 
lesings ’n masker dra.



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/colleges-universities/index.html

Verwysing 

Studente wat in koshuise 
bly, word aangeraai om 
koshuiskamers 
onmiddellik te ontruim 
vir die betrokke 
isolasietydperk as hulle 
positief toets vir Covid-19. 

Koshuiskamers wat 
geraak word, moet vir 
’n tydperk van 24 uur 
toe bly, en daarna deur 
’n professionele 
skoonmaakspan 
skoongemaak en 
ontsmet word.

Internasionale studente 
kan na ’n kampus 
terugkeer solank hulle 
aan die reis- en 
sertifiseringsvereistes vir 
internasionale reise 
voldoen.

Isolasietydperke:

Asimptomatiese pasiënte:
10 dae vanaf die tyd van ’n 
positiewe toets.

Geringe siekte:
10 dae vanaf die begin van 
simptome.

Matige of erge siekte:
10 dae ná kliniese 
stabilisering (wanneer die 
persoon nie meer suurstof 
nodig het nie)

Dit is nie nodig om 
aan die einde van die 
isolasietydperk te laat 
toets/hertoets nie.

10 dae 
Terugkeer na die kampus ná ’n positiewe toets of 
isolasie vervolg:


