Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen
in Gouda, Leiden en Lekkerkerk

Onderwerp:
Datum:

Coronavirus
2 maart 2020

Contactpersoon:
Telefoon:

Afdelingsdirectie
0182-691691

Geachte heer, mevrouw,
In de afgelopen dagen heeft het coronavirus ook Nederland bereikt. Vanzelfsprekend geeft dat
bij veel mensen gevoelens van onzekerheid en angst. Vanmorgen hebben we ons als directie
van de school beraden op de situatie. Dit schrijven is een gevolg van dit overleg.
Graag geven wij de aanbevelingen aan u door die door GGD Midden Holland zijn aangegeven
ter voorkoming van de verspreiding van het virus.
Het gaat daarbij allereerst om het volgen van algemene hygiënevoorschriften:
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en
verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd goed om deze op te volgen. Het zijn:
•
Was je handen regelmatig. Wanneer en hoe je dat goed doet, lees je hier.
•
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
•
Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg.
Van die gezinnen die gebieden bezocht hebben waar het coronavirus is, geldt dat de kinderen
als zij geen gezondheidsklachten hebben, gewoon naar school kunnen. Als iemand in de eerste
twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in
combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact
opnemen met de huisarts.
Voor de komende tijd staan diverse (buitenlandse) reizen gepland. Vooralsnog gaan we ervan
uit dat die door kunnen gaan, tenzij door het ministerie een negatief reisadvies afgegeven
wordt.
Wij volgen de berichten van de GGD en van het ministerie op de voet en zullen u nader
informeren als daar aanleiding toe is.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de
informatie van het RIVM en houd de website van de Rijkoverheid in de gaten.
Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

