Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn geïnformeerd door GGD regio Utrecht dat bij een gezinslid van twee leerlingen
op uw school op zondag 1 maart het coronavirus is vastgesteld. Deze leerlingen zijn
vandaag niet op school gekomen en hadden geen klachten in de periode voor de
vakantie. De betreffende leerlingen zullen voorlopig niet naar school komen.
Omdat de leerlingen voor de vakantie geen klachten hadden, is er geen risico op
besmetting. Er zijn daarom geen maatregelen nodig voor de school. Leerlingen kunnen
gewoon naar school.
Teruggekeerd van vakantie
Het RIVM heeft sinds 1 maart 2020 een nieuw advies gegeven voor reizigers die
terugkeren van vakantie uit een gebied waar het coronavirus heerst (zie actuele landenlijst).
Het advies is om dan je gezondheid in de gaten te houden.
Mocht uw kind (of u zelf) gezondheidsklachten ontwikkelen (verkoudheid, hoesten,
kortademigheid of koorts) na terugkeer uit een van deze gebieden, dan is het advies om
thuis te blijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. Als de klachten erger
worden, bel dan huisarts of de GGD in jouw regio.
Erover praten met uw kind
Het is belangrijk om als ouder/verzorger met uw zoon of dochter over het nieuwe
coronavirus te praten.
• Praat er open en rustig over. Deel de feiten zoals die hierboven staan.
• Leerlingen op de middelbare school volgen zelf ook het nieuws via sociale media.
Vraag uw kind wat het zelf gehoord of gelezen heeft over het nieuwe virus.
• Check met uw kind of het weet waar betrouwbare informatie over het coronavirus
is te vinden. Lees samen de vragen en antwoorden op de website van het RIVM.
• Relativeer: de meeste mensen die het nieuwe coronavirus krijgen, worden (net
als bij griep) weer beter.
• Leg uit dat deskundigen, onder andere van de GGD en het RIVM, ervoor zorgen
dat het virus zich niet snel verspreid.
• Kijk samen met uw zoon of dochter naar het journaal. Met kinderen uit de
onderbouw kunt u samen het jeugdjournaal kijken. Neem de tijd om vragen en
antwoorden van uw kind te beantwoorden.
• Als uw kind vragen stelt, waarop u het antwoord niet weet, zeg dan dat u het niet
weet.
Meer informatie?
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de
vragen en antwoorden van het RIVM. Heeft u nog vragen, bel dan het landelijk
informatienummer voor vragen over het coronavirus: 0800 – 1351 of bel met de GGD
regio Utrecht via 030 - 608 60 86.
Met vriendelijke groet,
Team Infectieziektebestrijding GGD regio Utrecht.

