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Het coronavirus heeft nu ook Nederland bereiK en in het kader daarvan willen we u graag
voorzien van de volgende informatie.

Optimus Primair Onderwijs en onze school handelen naar de adviezen van GGD en RIVM.
Op dit moment zijn de volgende adviezen van kracht:
o Was je handen regelmatig;
o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
o Gebruik papieren zakdoekjes;
Natuurlijk zullen wij de kinderen hier extra op attenderen.
Daarnaast willen wij u vragen om uw kind niet met koorts (boven de 38 graden) naar school te
sturen.
Kinderen moeten naar huis / thuisblijven als zij:
o koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten of koftademigheid);
o én de afgelopen twee weken in een land/regio geweest zijn met wijdverspreide verspreiding
van het coronavirus;
o of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiènt met het nieuwe coronavirus;
. Ouders moeten dan bellen met de huisaÊs. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden, en
overlegt zo nodig met de GGD.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde nummer
van de GGD (0800 1351) of kijk op de site https://www.ggdhvb.nl/.
De medewerkers van de schoonmaak, zullen net als bij een andere griepepidemie, de deurklinken
en kranen extra vaak schoonmaken. Ook hebben we extra aandacht voor het schoonhouden van
de toiletten en het op peil houden van de zeepvoorraad.
Onze stichting heeft direct contact met de GGD en laat het ons direct weten wanneer er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld, maar zijn er vragen, kunt u altijd
op school terecht.

Voor meer informatie:

-

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Met vriendelijke groeten,
College van Bestuur.

