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Lochem, 28 februari 2020  

 

ons kenmerk: 4087.1920 

betreft: maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus 

 

 

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Het nieuws over de verspreiding van het coronavirus zal u en jullie niet ontgaan zijn. Wij voelen 

ons verantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen en medewerkers. Op basis van het 

werkgeversadvies van HumanCapitalCare (HCC, de organisatie voor bedrijfsartsen en arbo 

waarmee wij werken) dat ik heden ontving, wil ik bekend maken dat wij besloten hebben tot de 

volgende maatregelen en hiervoor jullie medewerking vragen.  

 

De richtlijnen en geboden informatie van het RIVM en de overige betrouwbare bronnen zijn 

leidend. Dit werkgeversadvies geeft aanvullende adviezen waarop onderstaande maatregelen zijn 

gebaseerd.    

 

Maatregelen:  

Basis: 

 1. Indien je ziekteverschijnselen vertoont  en in een risicogebied bent geweest en/of contact 

hebt gehad met een corona-patiënt, niet naar school komen, contact met anderen vermijden 

en de eigen huisarts direct telefonisch contacteren (advies RIVM). 

 

2.  Indien je van vakantie terugkeert uit risicogebieden word je gevraagd om 

gedurende veertien dagen preventief thuis aan je schoolwerk te werken, ook als je 

(nog) geen ziekteverschijnselen vertoont. Zodoende wordt de incubatieperiode 

afgewacht zonder het risico op besmetting van anderen via jouw aanwezigheid op 

school (advies HumanCapitalCare). 

 

Aanvullend:  

3. Het is raadzaam om het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren. Dat wil zeggen, het 

vermijden van handen schudden en ander direct contact. Hierdoor kan het risico op overdracht 

via de handen aanzienlijk worden verminderd (advies HumanCapitalCare).  

 

De risicogebieden zijn de gebieden met code geel, oranje of rood in het reisadvies van het 

Ministerie van Buitenlandse zaken. In Europa zijn dit forse delen van Noord Italië en het gebied in 

en om Rome.  

 

 



  

 

Indien punt 1 van toepassing is, de leerling ziek melden zoals gebruikelijk. Ik verzoek de 

ouders/verzorgers en leerlingen op wie punt 2 van toepassing is om contact op te nemen 

met de eigen mentor (bij voorkeur via e-mail) of zonodig de afdelingsleider. Er zullen 

afspraken gemaakt worden over het schoolwerk, in te halen toetsen en dergelijke gedurende deze 

afwezigheid van school. Het spreekt voor zich dat er van u als ouders/verzorgers een getekende 

verklaring gevraagd wordt die aantoont dat uw kind in een risicogebied is geweest resp. in contact 

met iemand die besmet is. 

 

Onderstaande achtergrondinformatie over het COVID-19 virus is de basis voor deze maatregelen. 

Ik vertrouw op uw en jullie begrip hiervoor. 

 

Achtergrond over COVID-19 virus: 

De eerste ziekteverschijnselen bestaan onder andere uit:  

• Koorts (temperatuur hoger dan 38 graden Celsius), rillingen. 

• Luchtwegklachten: hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus of loopneus.  

• Problemen met ademhalen.  

  

Er bestaat een kans op besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19) indien men: 

• Contact heeft gehad met een besmet persoon.  

• In een risicogebied is geweest 

 

De incubatieperiode is de periode waarin een persoon nog geen klachten heeft, maar wel besmet 

is en het virus bij zich draagt. De meeste mensen krijgen klachten op dag vijf of zes na 

besmetting, zelden pas na twaalf dagen of later. Het RIVM beschouwt een quarantaine periode 

van veertien dagen als veilig.   

  

Dit virus is besmettelijk binnen de incubatieperiode. Dit maakt het moeilijker om het 

virus te bestrijden aangezien schijnbaar gezonde personen het virus bij zich kunnen 

dragen en mogelijk verspreiden. Als men echter niet ziek is, dan kan de test voor het 

coronavirus het nog niet bevestigen. Er is dan onvoldoende virus om het virus te kunnen 

uitsluiten of aantonen. Om deze reden worden mensen zonder klachten maar zelden getest. 

 

 

Tot slot wil ik aandacht vragen voor het gewenste gedrag binnen school: 

1. Ook als je alleen koorts hebt a.u.b. thuis blijven c.q. naar huis gaan als je koorts krijgt. 

2. Raak zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan.  

3. Was regelmatig de handen met water en zeep (zie de wasinstructie van het RIVM)  en 

droog af met papieren zakdoekjes. De school heeft extra handzeep ingekocht voor de 

automaten in de toiletten. 

4. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.  

5. Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg. 

 

Er zullen mededelingen ter herinnering opgehangen worden bij de ingang, lunchruimtes en 

toiletten. Ik verzoek u als ouders/verzorgers om dit gedrag bij uw kinderen te bevorderen. 

 



  

 

Mocht dit bericht vragen oproepen dan verzoek ik u en jou contact op te nemen met de eigen 

mentor of zonodig met de afdelingsleider.  

 

Uiteraard volgt de school verdere berichtgeving vanuit de diverse instanties. Zonodig zullen wij u 

en jullie nader berichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de directie 

 

 

 

 

C.E. Krist-Spit, 

bestuurder 

 

 

 

 


