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12 Julie 2020 
 
Geagte Ouers, Leerders en Personeel 
 
POSITIEWE GEVAL VIR COVID-19 BY GOUDVELD - HOëRSKOOL 
 
Soos u reeds bewus is, is ‘n tweede leerder by Goudveld-Hoërskool positief getoets vir die 
Corona-virus.  Hierdie is onder my aandag gebring gedurende Saterdag 11 Julie 2020.  Die 
volgende is gedoen. 
 

1. Die Department van Gesondheid is in kennis gestel.  Hulle gaan Maandag 13 Julie 2020 
‘n risko assessering by die skool kom doen. 
 

2. Die Departement van Onderwys is in kennis gestel. 
 

3. Die nabye kontaklys wat deur die betrokke leerder opgestel is, is reeds deurgegee aan 
die betrokke persone.  Hulle is in selfkwarentyn vir 14 dae of wanneer hulle negatief toets 
vir die virus. 
 

4. Skool gaan normaal voort vir Maandag 13 Julie 2020, aangesien die risikofaktor klein is, 
netsoos met die vorige geval en die individue wat as nabye kontakte geidentifiseer is, 
selfkwarentyn tot verdere kennis. 
 

5. Ons skoonmaakprotokol by die skool is in plek en alle lokale het reeds Vrydag 10 Julie 
2020 hulle twee maal per week disinfektering en santisasie ondergaan. 
 

Die vraag is altyd wat gebeur nou.  Hier is wat gaan gebeur. 
 

1. Skool gaan normaal voort vir Maandag 13 Julie 2020.  Groep 2 Dag 3 van die rooster 
word gevolg vir graad 10 tot 12, soos aanbeveel deur die Department van Gesondheid 
en Onderwys. 
 

2. Die leerders wat in self kwarentyn is word glad nie gepenaliseer itv formele assesering 
wat moet plaasvind nie. 
 

3. Ons hou by die sisteem in plek wat ons tot nou toe nog beveilig het en bly fokus op ons 
eie gesondheidsprotokol wat persoonlike higiëne vooropstel (was van hande en 
sanitering van persoonlike ruimtes), dra van maskers en handhawing van sosiale 
afstand. 

 
4. Indien u onseker is oor enige aspek moet u nie huiwer om my te kontak nie.   

 
Die pad vorentoe.  Ouers, leerders en personeel my kommer is nie die virus nie, maar hoedat 
ons mekaar hanteer in hierdie tyd.   
 
Verdagmakery, paniek, skinder, onkunde, stigmitasie saai net vrees en boesem glad nie ons 
waardes van integriteit, omgee en selfdissipline in nie.   
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In ons gemeenskap is daar baie wat worstel met ‘n positiewe uitslag en hoe dit hulle breë kring 
raak en daarby ook die skool.  Vir julle wil ek sê, baie dankie vir die vertroue in ons gestel om 
julle bekommernisse te deel en ons te vertrou met julle onsekerheid. Ons is hier vir julle.   
 
Die skool omgewing bly ‘n lae risiko omgewing wat goed bestuur word. 
 
Goutie groete 
 

 
Paul Sauer 
Skoolhoof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


