Informatie over het coronavirus voor ouders van kinderen op scholen
of een kinderopvang
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In Nederland zijn er tien personen met coronavirus. De GGD geeft met deze brief uitleg.
Wat is er aan de hand?
Er zijn verschillende plaatsen in de wereld waar het coronavirus voorkomt. In Nederland zijn er op dit
moment tien personen besmet. Er wordt contactonderzoek gedaan naar de personen die hierdoor
mogelijk risico hebben gelopen. Deze mensen worden actief benaderd door de GGD.
Wat te doen als u of uw kinderen in Noord-Italië geweest zijn of ander gebeid waar corona optreedt?
Indien kinderen terugkomen uit Noord- Italië (of een ander land waar corona voorkomt):
- en zij geen klachten van koorts of hoesten hebben, dan kunnen zij gewoon naar school of
kinderdagverblijf. Dit is conform het landelijk advies van het RIVM.
- op het moment dat kinderen wel klachten van koorts of hoesten hebben, dan moeten zij niet
naar school of kinderdagverblijf komen en dus naar huis gaan/blijven. Als de klachten erger
worden, of kinderen zowel koorts als hoest klachten hebben, dan kunt u daar uw huisarts over
bellen.
Wat kunnen ouders en kinderen zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Zo voorkom je allerlei ziektes.
Dit doe je door:
•
•
•

handen wassen met zeep (https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk)
niezen/hoesten in de elleboog
papieren zakdoekjes te gebruiken

Heb je vragen?
Kijk dan op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of op: https://www.thuisarts.nl/nieuwcoronavirus

Er staat ook informatie op de website van GGD Gelderland-Zuid.
Zit jouw vraag hier niet tussen? Bel dan met GGD Gelderland-Zuid: 088 – 144 7272
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