Onderwerp: aanvullende maatregelen coronavirus
Abbenbroek, 12 maart 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vanmiddag heeft de Rijksoverheid in een persconferentie om 15.30 uur voor Nederland aanvullende
maatregelen aangekondigd om besmetting van het coronavirus in te kunnen dammen. Hierbij brengen wij u op
de hoogte van de ontwikkelingen in relatie tot de scholen.
De scholen blijven open
De Rijksoverheid geeft aan dat scholen relatief weinig risico lopen op besmetting. Daarom is besloten de
scholen open te houden.
Wanneer uw kind thuis houden?
Als aanvullende maatregel adviseert het RIVM in alle gevallen thuis te blijven wanneer je (lichte) luchtweg- of
verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Bij deze klachten willen wij u vragen uw kind thuis te houden.
Informeer de school hierover en bel met de huisarts als de klachten erger worden.
Helaas kunnen ook leerkrachten deze klachten krijgen. Dit betekent in sommige gevallen dat lessen geen
doorgang kunnen vinden. Hierover wordt u geïnformeerd door de directie van uw school. Indien dit in de
opvang tot onoverkomelijke problemen leidt, kunt u met hem of haar daarover contact opnemen.
Maatregelen op school
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven
onverminderd van kracht. Deze maatregelen zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid
kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:





Was je handen regelmatig.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg
Schud geen handen.

GGD Rotterdam-Rijnmond
De GGD Rotterdam-Rijnmond volgt de situatie en ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Dit doen
zij samen met de hulpverleners in de regio. Huisartsen worden regelmatig op de hoogte gebracht van de
situatie. Uiteraard informeren zij ons (via de gemeente) regionaal zodra de situatie wijzigt of als het de school
direct betreft.

Vragen
In de komende dagen kan de situatie veranderen. We vragen u de berichtgeving goed te blijven volgen. Voor
vragen rondom de situatie op school is de directie tijdens schooluren bereikbaar. Wij verwijzen u voor
algemene informatie naar de Rijksoverheid, het RIVM, en voor de ontwikkelingen in de regio naar
onderstaande websites:



Meer informatie rijksoverheid.nl/coronavirus/veelgestelde vragen onderwijs




Meer informatie RIVM.nl/coronavirus/vragen-antwoorden
Meer informatie GGD Rotterdam-Rijnmond

Wij houden de lokale, regionale en landelijke berichtgeving goed in de gaten. Als er nieuwe situaties ontstaan
waarmee de scholen rekening moeten houden, dan zullen wij hiernaar handelen en u daarvan op de hoogte
stellen. Mocht er specifiek op uw school aanleiding zijn voor aangepaste maatregelen, dan wordt u daarover
geïnformeerd via de schooldirectie.
Wij vertrouwen dat deze informatie voor dit moment voldoet.
Met vriendelijke groet,

Namens de bestuurders,
Ingrid van Doesburg, Maarten Groeneveld, Henk de Kock, Menno van Riel en Harry Timmermans.

