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Beskerm jouself teen
koronavirus by die skool

• COVID-19 versprei hoofsaaklik wanneer ons die klein druppeltjies inasem wat
voortgebring word wanneer iemand met COVID-19 hoes, nies, sing, praat, skree of
asemhaal.
• Hierdie druppeltjies beland ook op oppervlakke en voorwerpe. Ons kan soms COVID-19
opdoen as ons aan daardie oppervlakke en dan aan ons oë, neus of mond raak.

Bly by die huis

as jy siek is of as iemand
by die huis COVID-19 het.

Dra ’n masker

Bly veilig wanneer jy reis
• Wanneer jy in ’n ry staan of skool toe stap, behou
’n veilige fisieke afstand van ander.
• Was of ontsmet jou hande voor- en nadat jy reis
en nadat jy geld hanteer.
• Sit ver weg van ander mense.
• Maak vensters oop om lugsirkulasie aan te help.

• Gebruik dit reg.
• Jy moet ’n ekstra masker hê.
• Haal dit net af wanneer jy wil
eet of drink (en bêre dit veilig).
• Moenie maskers deel nie.

Behou ’n veilige fisieke afstand

Behou jou afstand van ander mense wanneer:
• Jy in ’n ry is.
• Jy by jou
lessenaar is as
jy kan.
• Jy na jou
onderwyser toe
gaan.
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Verseker goeie lugsirkulasie
• Spandeer tyd buite wanneer jy kan.
• Moenie naby ander mense skree, sing of
spuug nie.
• Wanneer jy binne is, maak vensters en
deure oop.

Wees
Bedagsaam.
Moenie die ander terg
oor COVID-19 nie.
Ons is almal
saam in
hierdie ding.

Bly skoon

Hoes op ’n veilige manier
• Hoes of nies in jou elmboog of ’n
sneesdoekie.
• Gooi die sneesdoekie veilig
in ’n vullisblik weg.

Was jou hande deeglik en gereeld, veral:
• Wanneer jy by die skool
aankom.
• Voordat jy eet of
drink.
• Nadat jy die toilet
gebruik het.
• Na pouses.

MAAK VEILIGER KEUSES
1. Siek? Bly tuis & reël ’n toets
2. Behou fisieke afstand
3. Dra ’n masker
4. Bedek jou hoes
5. Maak deure & vensters oop
6. Vermy skares, nabye kontak
& beknopte ruimtes
7. Was/ontsmet hande gereeld

