Middelburg, 29 februari 2020

Betreft: preventie in verband met het coronavirus

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,
Ongetwijfeld volgt u, net als wij, het nieuws met betrekking tot het coronavirus.
Als school volgen wij de aanwijzingen op van het RIVM en de GGD. Zij geven ons de volgende
richtlijn:
Mensen die terugkeren na een reis in een coronagebied mogen, als zij niet ziek zijn, gewoon naar
school of werk komen. Als deze mensen niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor hun omgeving. Dit is
Nederlands beleid.
Als zij koorts (> 38 graden) én hoestklachten of last van kortademigheid hebben, mogen zij niet naar
school of werk komen. Zij moeten dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er gedaan moet
worden.
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes. Dit doe je
door:
· Handen te wassen met zeep;
· Niezen/hoesten in de elleboog;
· Papieren zakdoekjes te gebruiken en deze na gebruik weg te gooien.
CSW vraagt van al onze medewerkers en leerlingen om de bovenstaande, inmiddels bekende,
hygiënemaatregelen extra zorgvuldig in acht te nemen. Ons verzoek is of u de bovenstaande
voorzorgsmaatregelen met uw kind wilt bespreken. Op school wordt extra aandacht besteed aan de
luchtverversing van de les- en overblijfruimtes.
Meld uw kind ziek indien er aanwijzingen zijn van een mogelijke besmetting. Geef aan of het mogelijk
om de besmetting van het coronavirus gaat.
Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de
website van het RIVM.
Bij vragen over de gezondheid kunt u terecht bij de eigen huisarts. Algemene vragen over het virus
kunnen gesteld worden via: 0800-1351.
Het is onbekend hoe één en ander zich verder zal voltrekken. De school houdt de ontwikkelingen
nauwgezet in de gaten en zal maatregelen treffen indien noodzakelijk. Vanzelfsprekend wordt u
daarover ingelicht. Tot nader bericht vinden de lessen en andere schoolactiviteiten gewoon plaats.
Wij hopen u met deze brief voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens de schoolleiding,
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