
 

 
 

PROTOCOL SWV Rijn & Gelderse Vallei – 29 juni 2020 
 

Ook nu geldt nog steeds:  

• blijf thuis bij klachten,  

• houd anderhalve meter afstand,  

• vermijd drukte,  

• was vaak je handen  

• en werk zoveel mogelijk thuis 
 
Inmiddels zijn de PO-scholen geheel geopend en zien we nog steeds een afname in het aantal COVID-
19 meldingen. Complimenten voor de scholen hoe zij het protocol uitvoeren en zich eraan houden. 
Dit betekent dat we weer een stap kunnen nemen in het aanpassen van het protocol voor de 
medewerkers van het samenwerkingsverband.  
 
Met ingang van 30 juni a.s. geldt het volgende  voor de steunpuntteamleden en coördinatoren:  

• Steunpuntcoördinatoren en steunpuntteamleden mogen fysiek scholen bezoeken, indien dit 
voor de werkzaamheden noodzakelijk of gewenst is. Er mogen meerdere scholen op een dag 
bezocht worden. 

• Indien mogelijk dan wordt het gesprek nog steeds online of telefonisch gevoerd. 

• Voor nieuwe vragen wordt contact gezocht met de steunpuntcoördinator. Voor lopende 
ondersteuning wordt rechtstreeks met het steunpuntteamlid contact gezocht.  

• De medewerkers beschikken allen over een kit met desinfectiedoekjes, handgel en 
handschoenen. 

• De trainingen/scholing vanuit deskundigheidsbevordering worden voortgezet.  

• De steunpuntteammedewerkers kunnen gebruikmaken van de ruimte in het steunpunt met de 
volgende restrictie:  

o Barneveld: 2 personen tegelijk aanwezig  
o Veenendaal: 4 personen tegelijk aanwezig 
o Wageningen: 2 personen tegelijk aanwezig  
o Ede: 4 personen tegelijk aanwezig (nb: het is mogelijk dat steunpuntcoördinatoren ook 

van deze ruimte gebruik gaan maken).  
In de ruimtes zijn desinfectiedoekjes aanwezig.  
 

Met ingang van 6 juli geldt het volgende voor de medewerkers van de werkorganisatie  

• De medewerkers van de werkorganisatie (Horapark 3) gaan vanaf 6 juli weer naar kantoor. 

• Er is een uitzondering voor die medewerkers die afhankelijk zijn van openbaar vervoer; zoek dus 
vooral eerst per mail of per telefoon contact.  

• In de ruimtes zijn desinfectiedoekjes aanwezig.  
 

Tot slot  
Bovenstaand protocol geldt in principe tot de zomervakantie 2020. 
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