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31 Januarie 2022 
 
Omsendskrywe 3/2022 
 
Geagte Oakdale-ouers 
 
HANTERING VAN POSITIEWE GEVALLE VAN COVID-19 EN NABY KONTAKTE 
Ons het verlede week, Donderdag 27 Januarie 2022, bewus geword van leerders wat positief getoets het 
vir Covid-19. Die skool het met die Departement van Gesondheid gekonsulteer (verwys na aangehegde 
skrywe van die Departement van Gesondheid van die Wes-Kaap Provinsiale Regering) oor gepaste 
optrede en hulle het die volgende protokol bevestig: 
 
1. Leerders wat simptome toon moet so gou as moontlik ‘n “Rapid toets” laat doen. Indien die leerder 

positief toets moet hy vir 10 dae by die huis isoleer. Indien die toets negatief is moet ‘n meer 
volledige toets gedoen word en dan reageer ingevolge die uitslag. 

 
2. Indien ‘n persoon binne 90 dae vanaf die datum waarna sy isolasie tydperk (was COVID-19 positief) 

verstryk het, hoef hy nie weer te kwarantyn as hy in kontak met ‘n positiewe geval was nie, MAAR 

DAAR MOET ‘N BEWYS WEES DAT HY COVID-19 POSITIEF WAS. 

 
3. Leerders wat “naby kontakte’’ is (slaap in dieselfde kamer, sit langs mekaar op die bus ens.) moet 

ongelukkig ook vir 10 dae by die huis isoleer. 
 

4. Ons het baie begrip vir die ontwrigting van die skool se akademiese- en buitemuurse program, 
asook die ongerief en kostes wat ouers moet aangaan om hulle seuns by die skool te kom haal. Ons 
moet egter hierdie protokol nougeset toepas om ‘n groter en waarskynlik ernstiger uitbraak van 
Covid-19 te verhoed. 

 

5. Ons versoek dus vir u as ouer om nie u seun skooltoe te stuur indien hy enige Covid-verwante 
simptome vertoon nie en om u seun te kom haal indien u seun as ’n kontak van ‘n positiewe geval 
geidentifiseer is of positief getoets het. 

 

6. Die skool sal alle huiswerk op die vakgroepe plaas, asook die “Power Point’’ aanbiedinge wat die 
onderwysers tydens lesse gebruik. Leerders sal met hulle terugkeer ook gehelp word om 
agterstallige werk in te haal.  

 

7. Graag lê ons net weer opnuut klem op die basiese Covid-regulasies, naamlik die dra van ‘n masker 
in die publiek en veral ook op die bus.  Die masker moet dig oor die mond en neus pas.  Handhaaf 
‘n veilige afstand en saniteer gereeld. 
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8. Die bestuurspan van Oakdale kan nie self besluit oor hoe Covid-19 gevalle gehanteer word nie. Ons 

is onderhewig aan die regulasies soos uitgereik deur die Wes-Kaap Departement van Gesondheid. 
Ek moet die gesondheid van alle leerders en personeellede van Oakdale so goed as moontlik 
beskerm deur die voorgeskrewe prosedures te volg. Afwyking van die protokol kan reuse negatiewe 
gevolge hê, soos dat die skool gesluit moet word vir ‘n aantal dae, wat in niemand se belang sal 
wees nie. 

 
Ten slotte versoek ek alle ouers om saam met die skool te werk om hierdie uitbraak so vinnig as moontlik 
in die kiem te smoor, sodat ons akademiese- en buitemuurse program kan voortgaan. 

 
 

Oakdale-groete 
 
 
 
__________________ 
WILLEM DU BUISSON 
      (SKOOLHOOF) 


