Beste ouder/verzorger en medewerker,
Nu COVID-19, het coronavirus, ook in Nederland is geconstateerd, willen we u in deze brief
informeren over hoe de scholen van Onze Wijs omgaan met de risico’s op verdere verspreiding van
het virus. Hierover is contact geweest met de afdeling infectieziekten van de GGD Zeeland.
Onderstaande informatie is van hen afkomstig.
Wat is er aan de hand? Misschien komen er mensen uit uw omgeving terug na een reis in een
coronagebied. Zij gaan gewoon weer naar de (kinder)opvang, school of werk.
Mag dat?
Ja, dat mag. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor u of uw omgeving. Zij kunnen dus
gewoon naar de (kinder)opvang, school of werk gaan. Dit is Nederlands beleid.
Wat als zij ziek worden?
Wij roepen ouders/verzorgers of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden
op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het
coronavirus.
Als zij koorts ( > 38 graden) én hoestklachten of last van kortademigheid hebben, mogen zij niet naar
de (kinder)opvang, school of werk. Zij moeten dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er
gedaan moet worden.
Wat kunt u zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes. Dit doe je
door:
• Handen wassen met zeep;
• Niezen/hoesten in de elleboog;
• Papieren zakdoekjes te gebruiken.
Op onze scholen volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD op. We zullen aanstaande
maandag in de lessen aandacht besteden aan de preventieve maatregelen zoals aangegeven door
het RIVM en de GGD:
- hoe en wanneer je je handen wast
- hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes
Meer weten?
Wilt u meer weten over het virus of hoe met het virus om te gaan? Raadpleeg dan altijd de
informatie van het RIVM en de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De
situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Zeeland, ook hier vindt u de laatste
informatie over het coronavirus. Bij vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij uw eigen huisarts
en algemene vragen over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351.
Met vriendelijke groet,
J.J.G. van den Oord,
Voorzitter College van Bestuur Stichting Onze Wijs

