Beste ouder(s) / verzorger(s),
Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de verspreiding van het
nieuwe coronavirus tegen te gaan. Wat moeten ouders weten? In deze brief
informeren we u over de aanpak op alle scholen van Marenland en
Noordkwartier.
Bezorgdheid
Bij verkoudheid of longklachten in Nederland, hoeven we ons meestal geen
zorgen te maken dat dit het nieuwe coronavirus betreft. De kans is veel groter
dat het om griep of een verkoudheidsvirus gaat.
We begrijpen dat de internationale berichten ouders bezorgd kunnen maken. De
gezondheid van onze leerlingen nemen we zeer serieus. Daarom volgen we het
RIVM in onze aanpak.
Verspreiding voorkomen
Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen:
• Was de handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van de
elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes.
Op al onze scholen zijn we alert op de hygiëne en zorgen we waar nodig voor extra
sanitaire middelen. Onze leerkrachten wijzen onze leerlingen op de adviezen vanuit
het RIVM. Deze hangen, in de vorm van de pictogrammen in de bijlage, zichtbaar in
de scholen.
Reizen
Gaat uw zoon/dochter binnenkort op reis naar een land waar het coronavirus
heerst?
Zorg dat u/hij/zij vooraf op de hoogte bent van de coronasituatie in het land waar
doorheen of naartoe wordt gereisd. Reis niet af naar een land waarvoor een
negatief reisadvies geldt.
Volg tijdens de reis het nieuws en volg eventuele instructies van de lokale
overheden op.
Contact met huisarts, school en GGD
In de volgende situatie vragen we u om contact op te nemen met de huisarts en
school in te lichten:
Heeft iemand binnen uw gezin koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten
(zoals hoesten of kortademigheid) en heeft diegene contact gehad met een patiënt
met het coronavirus of bent u of uw gezinslid de afgelopen 14 dagen in een van de
volgende gebieden geweest:
• China (inclusief: Macau en Hongkong)
•

Singapore

•

Zuid-Korea

•

Iran

•

De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna,
Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië,

neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Bent u of uw gezinslid in een van
deze gebieden geweest en heeft u/uw gezinslid alleen verkoudheidsklachten of
verhoging, blijf dan thuis en zorg dat u zo min mogelijk contact met anderen hebt.
Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van het coronavirus (COVID-19), maar
het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen.
Worden de klachten erger en krijgen u en uw gezinslid koorts en luchtwegklachten
(hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.
Vervolg en informatie
De GGD en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich
verspreidt naar het noorden van Nederland. U kunt de websites van het RIVM en
de GGD gebruiken om op de hoogte te blijven.
Met deze brief willen wij u laten weten dat de situatie onze aandacht heeft. Bij
belangrijke ontwikkelingen ontvangt u nogmaals bericht.
Hartelijke groet,
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