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Hoewel kinders gewoonlik geringe simptome ervaar, is vroeë-onderrigsentrums en kleuterskole deel van gemeenskappe waar 
Covid-19 aanwesig is. Dit is dus ’n prioriteit om kinders en hulle onderwysers veilig te hou.

Riglyne om kinders en skole te beskerm:
Onderwysers en ouers kan kinders help om eenvoudige stappe te leer om te voorkom dat hulle Covid-19 opdoen of versprei.

Dit sluit in:

Moedig personeel en 
kinders aan om in ’n 
snesie te hoes en te 
nies.

Gebruikte 
snesies moet 
weggegooi 
word.

Hande moet 
dadelik met seep 
en water gewas 
word.

As seep en water nie 
beskikbaar is nie, 
gebruik 
handsaniteerder.

Kinders ouer as twee jaar kan 
handsaniteerder gebruik wat ten minste 
60% alkohol bevat. Kinders jonger as ses 
jaar moet ontsmettingsmiddels onder 
volwassenes se toesig gebruik.

Jong kinders en babas wat nie alleen kan 
hande was nie, moet gehelp word om dit 
te doen. Nadat personeel kinders gehelp 
het om hande te was of maskers op te sit, 
moet hulle ook hulle hande was.



Met hulle aankoms by
die skool

Alle kinders en personeel moet hulle hande op die volgende 
belangrike tye met seep en water was: 

Voor- en nadat kos 
of drankies 
voorberei is.

Voor- en nadat daar 
geëet of kos hanteer is 
of kinders gevoer is.

Voor- en nadat ’n kind 
gehelp is om hulle 
masker op te sit of te 
verstel.

Voor- en nadat medikasie of 
salf toegedien is.

Voor- en nadat ’n doek 
geruil word.

Nadat die badkamer 
gebruik is of ’n kind 
gehelp is om die 
badkamer te gebruik.

Nadat daar kontak 
met 
liggaamsvloeistowwe 
was.

Nadat vullis 
hanteer is.



Die vuil doeke en inhoud moet in ’n 
emmer met ’n plastiekvoering 
geplaas word en aan die ouers of ’n 
wassery gegee word.

Wanneer ’n doek geruil moet word, 
was jou hande en die kind se 
hande voordat jy begin. 
Dra handskoene wanneer jy die 
kind se doek ruil.

Veiligheidswenke om doeke te ruil:

Waar moontlik moet 
persone wat kinders se 
doeke ruil, nie kos 
voorberei nie.

As slegs een persoon vir albei 
take beskikbaar is, moet 
hande tussen take gewas 
word.

Nadat ’n doek geruil is, was jou hande 
al het jy handskoene aan, en ontsmet 
die doekarea met 
ontsmettingsmiddel.

As herbruikbare lapdoeke 
gebruik word, moet hulle nie 
op die perseel uitgespoel of 
skoongemaak word nie.



Gebruik kinderveilige waaiers om die 
doeltreffendheid van oop vensters te 
verbeter. Selfs met ’n oop venster kan 
’n waaier die lugvloei verbeter en 
voorkom dat virusdeeltjies op een 
plek gekonsentreer bly.

Ventilasie:

Ventilasie is ook belangrik in voertuie wat ’n gerief gebruik om kinders en personeel te 
vervoer.

Kry soveel vars lug as moontlik in 
klaskamers en 
kindersorgsentrums. Lug van 
buite help om te voorkom dat 
virusdeeltjies binne konsentreer.

As jou sentrum of crèche 
lugversorging het, oorweeg dit 
om dit vir twee uur teen 
maksimum lugvloei te laat werk 
voor- en nadat die sentrum of 
crèche gebruik word.

Bestuur die deel van speelgoed:

Maak speelgoed skoon en 
ontsmet dit. Speelgoed wat in 
die mond geplaas kan word, 
moet tussen gebruike ontsmet 
word, of glad nie gebruik word 
as dit nie skoongemaak en 
ontsmet kan word nie. Mense 
wat speelgoed skoonmaak, 
moet handskoene dra.

Een kind op ’n keer 
moet speelgoed gebruik 
wat in ’n masjien gewas 
kan word, of dit moet 
glad nie gebruik word 
nie. Hierdie speelgoed 
moet gewas word 
voordat ’n ander kind dit 
gebruik.

Moenie speelgoed met 
ander groepe babas of 
kleuters deel nie, tensy 
dit gewas en ontsmet is 
voordat dit van een 
groep na die volgende 
een beweeg.

Kinders se 
sagtebandboeke word nie 
as ’n hoë risiko vir oordrag 
beskou nie, dus is 
bykomende prosedures vir 
skoonmaak of 
ontsmetting nie nodig nie.



Vashou, was of voer van ’n kind:

Maskers moenie vir 
pasgebore of klein 
babas gebruik word 
nie.

Dra van maskers:

Kinders in vroeëkinderjare-ontwikkelingsentrums, of babas en kleuters by crèches moet dikwels getroos en 
vasgehou word. Wanneer jy jong kinders vashou, was of voer, beskerm jouself deur:

Jou hande gereeld 
te was.

Jou hande, nek en waar 
jy ook al kontak met ’n 
kind se 
liggaamsvloeistowwe 
gehad het, te was.

Nie aan jou oë te 
raak terwyl jy ’n kind 
vashou, was of voer 
nie.

As liggaamsvloeistowwe 
op ’n kind se klere kom, 
die klere dadelik te ruil 
en jou hande te was.

Jou hande te was voor- 
en nadat jy 
bababottels hanteer – 
hetsy by die huis of by 
die gerief.

Almal vanaf die ouderdom 
van twee jaar moet ’n masker 
dra wat die mond en neus 
bedek wanneer hulle by 
mense is wat nie deel van 
hulle huishouding is nie.

Fisieke distansiëring moet 
in die klaskamer en op 
speelgronde gehandhaaf 
word.



Herinner kinders aan wat hulle moet doen om die Covid-19-virus te vermy:

Alle tekens moes vir die 
geletterdheidsvlak van skole in ’n 
gerief geskik wees.

https://sacoronavirus.co.za/wp-content/uploads/2020/08/MAC-Advisory-Managing-COVID-19-infections-In-Schools_FINAL-20-July-2020.pdf

https://sacoronavirus.co.za/2021/01/12/reopening-of-schools-for-the-2021-school-year/

https://sacoronavirus.co.za/2020/03/16/schools-basic-education-faqs/

https://www.sanews.gov.za/south-africa/tips-prevent-spread-coronavirus-schools

Verwysings 

Gebruik plakkate met maklik 
verstaanbare prentjies op 
sigbare plekke.

Hierdie plakkate moet 
alledaagse 
beskermingsmaatreëls 
bevorder en beskryf hoe om 
te voorkom dat kieme 
versprei.


