
 

 

2 maart 2020 

ACTUELE INFORMATIE CORONAVIRUS 

Algemeen 

Sinds vrijdag 28 februari jl. is bij meerdere personen in Nederland een besmetting met het 

coronavirus vastgesteld. RIVM heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen de adviezen 

bijgesteld. Actuele informatie vindt u op de website van het RIVM; 

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

Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen veel gestelde vragen over het 

coronavirus opgesteld. U kunt dit terugvinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-onderwijs.   

Kort samengevat 

Coronavirussen veroorzaken luchtweginfecties, soms zijn er ook maag-darmklachten.  

Een goede hand-hoesthygiëne is van belang om virusinfecties, zoals corona, te voorkomen. 

Onder goede handhygiëne wordt verstaan: 

- Regelmatig handen wassen 

- Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog 

- Papieren zakdoeken gebruiken 

Maatregelen op school  

Neem als leerkracht de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid 
te voorkomen. Zorg dat zowel de kinderen als leerkrachten regelmatig de handen 
wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek. De handen moeten in 
ieder geval gewassen worden : 

 als de handen vuil zijn 
 na een toiletbezoek 
 na hoesten, niezen in de handen (niezen/hoesten in de elleboog) 
 na het snuiten van de neus 
 na het buitenspelen 
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Sluiten van scholen 

Scholen hoeven niet hun deuren te sluiten, tenzij de lokale GGD hierover anders adviseert. 

Als de scholen open zijn, geldt de leerplichtwet en moeten leerlingen  gewoon naar school. 

Uitzondering hierop zijn leerlingen waarvoor quarantaineadvies geldt. Deze leerlingen zijn 

vrijgesteld (artikel 11g van de Leerplichtwet). Voor leerlingen met bijzondere 

gezondheidsrisico’s kan worden overlegd met de GGD.  

Ook leerkrachten en leerlingen die in een uitbraakgebied zijn geweest, mits er geen klachten 

zijn zoals koorts, hoesten of kortademigheid, kunnen naar school gaan. In geval van klachten 

is het advies om telefonisch contact op te nemen met de huisarts. De huisarts zal dan 

overleggen met de GGD. 

Op dit moment is in de volgende landen/regio een wijdverspreide verspreiding van het 

coronavirus: 

 China (inclusief Hong Kong en Macau) 

 Singapore 

 Zuid-Korea 

 Iran 

 In Noord-Italië de provincies: de Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, 
Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 

 

Activiteiten school 

Op dit moment zijn er ook geen redenen om speciale activiteiten zoals  schoolreisjes niet 

door te laten gaan . 

Werkwijze GGD 

Op het moment dat bij een persoon een coronavirus besmetting is vastgesteld, wordt de 

desbetreffende persoon geïsoleerd. Afhankelijk van de situatie van deze persoon, kan dat 

thuis of in het ziekenhuis zijn. 

Is er een besmetting in onze regio vastgesteld, dan zal GGD Kennemerland contactonderzoek 

doen. De contacten, oftewel de personen welke in contact zijn geweest met de betreffende 

persoon, worden gemonitord door de GGD. Als deze contacten ziekteverschijnselen krijgen 

wordt dit gemeld aan de GGD. 

Contact GGD Kennemerland 

Heeft u als school nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de frontoffice van 

jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland. De frontoffice is elke werkdag bereikbaar van 

8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur via het telefoonnummer 023-7891777 of via de mail 

frontofficejgz@vrk.nl 
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