HOOFDLUISPROTOCOL St. Wulfram
Om duidelijkheid naar u te verschaffen,hebben we op school een éénduidige
aanpak vastgesteld ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis. Het spreekt
voor zich dat u, als ouders, hier nauw bij betrokken bent. Tevens zult u
begrijpen dat wij maatregelen kunnen en willen treffen die voor een
onderwijsinstelling haalbaar zijn in onze ogen.
Luizen-controle-ouders stellen de maandag na elke vakantieperiode (of vaker bij
besmetting) hun vrije tijd ter beschikking om kinderen te controleren.
Wanneer er bij één of meerdere kinderen hoofdluis wordt geconstateerd,
Gebeurd er het volgende:
1. Alle leerlingen uit de betreffende groep krijgen op de dag van de melding
en/of constatering een standaardbrief mee naar huis, waarin melding wordt
gemaakt van de constatering van hoofdluis in de groep.
2. De directeur stelt de ouders van het (de) hoofdluisslachtoffer(s) mondeling
(telefonisch) op de hoogte van de “vondst”.(controle-ouders geven geen
informatie over de kinderen aan andere ouders).
3. Alle jassen van de kinderen uit de betreffende “besmette”groep worden in
plastic tassen gestopt. De tassen kunnen aan de kapstokhaken hangen.
4. Tijdens de gymlessen besteden de leerkrachten extra aandacht voor het vrij
van elkaar ophangen van de kleding.
5. Tijdens een hoofdluisperiode worden er geen verkleedkleren gebruikt in de
klas.
6. Er wordt in de groep aandacht aan het probleem geschonken middels
voorlichting.
7. Na een week wordt opnieuw de groep gecontroleerd. De contactpersoon van de
controlegroep neemt contact op met de betreffende ouders om de bevindingen
door te spreken. Als de besmetting onder controle is, worden de betreffende
kinderen wekelijks individueel na schooltijd gecontroleerd in het bijzijn van
ouder(s) totdat het luizenprobleem geheel verdwenen is.
8. Mocht u bij uw kind(eren) hoofdluis constateren behandel het kind(eren)
dan direct, laat een kind nooit onbehandeld naar school gaan. De bestrijdingsmiddelen zijn te koop bij de drogist en apotheek. Ontdekt u hoofdluis bij uw
kind(eren) in het weekend of ’s avonds dan kunt u contact opnemen met de
contactpersoon van de controlegroep, deze is namelijk in het bezit van een fles
Paraspray.
9. Als blijkt dat intensieve controle,contact met de ouders en voorlichting niet
helpen, kan de jeugdverpleegkundig van de afdeling Jeugdgezondheidszorg
contact opnemen met het betreffende gezin. Zij zal voor verdere
hulpverlening zorgdragen.
Naam en telefoonnummer van de contactpersoon is:
Elske Burghgraef 0226-354948
Naam en telefoonnummer van de jeugd verpleegkundige is:
Mevr.Broers tel:0229-253392

