
 

 

 

 
 

Sleeuwijk, 8 maart 2020 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Van de GGD kregen we het onderstaande vervolgbericht over het coronavirus speciaal bestemd voor 
scholen in Noord-Brabant. Wij geven dat bericht hierbij ter informatie aan u door en we vragen u 
overeenkomstig dit advies te handelen. Op dit moment kunnen we niet overzien hoeveel docenten als 

gevolg van de adviezen van de GGD thuis moeten blijven. Via de dagelijkse roosterwijzigingen houden 
we u daarvan op de hoogte.  
 
Met vriendelijke groet,  
Gijsbert van der Beek, rector 
 

Vervolgbericht van de GGD West-Brabant voor scholen 
 
Beste heer, mevrouw, 
  
Sinds vrijdag 6 maart 18.00 uur adviseert het RIVM inwoners van de provincie Noord-Brabant bij 
verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de 
mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM zaterdag 7 maart een 

steekproefonderzoek naar COVID-19. 
Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en antwoorden steeds 
geactualiseerd. In deze mail leest u de meest voorkomende vragen en antwoorden m.b.t. scholen en 
kinderopvang.  
  
Moeten scholen / kinderopvangorganisaties in Noord-Brabant hun deuren sluiten? 
Het is niet nodig scholen of kinderopvangorganisaties te sluiten. Kinderen die geen klachten hebben 

kunnen gewoon naar school of de kinderopvang. Kinderen die last hebben van een van de onderstaande 
klachten moeten thuisblijven:  

• Verkoudheid 

• Hoesten 

• Koorts (meer dan 38 graden) 
Dit geldt ook voor alle medewerkers: bij bovenstaande klachten moeten zij thuisblijven. 
  
Moet ik als school / kinderopvangorganisatie in Noord-Brabant maatregelen nemen? Zo ja, 
welke? 
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen (goede 
hygiëne). Kinderen en medewerkers die last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts (meer dan 
38 graden) moeten thuisblijven. Er zijn geen specifieke maatregelen nodig op school of kinderopvang. 

  
Ik werk op een school, kinderdagverblijf of gastouderopvang in Noord-Brabant. Wat kan ik 
doen om besmetting te voorkomen? 
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:  

• Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen te wassen met water en zeep en afdrogen 
met een papieren handdoek. 

• Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg. 

 
Heb je vragen? 
Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij samen met het RIVM en 
de veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd door de GGD. 

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van de GGD en op de website van het 
RIVM. Zit uw vraag hier niet tussen? Bel dan met het RIVM 0800 - 1351 of de GGD: 0900 - 364 64 64. 
  
Met vriendelijke groet, 
GGD West-Brabant 
Doornboslaan 225-227 
4816 CZ Breda 

https://ggdwestbrabant.us9.list-manage.com/track/click?u=62a250ad16c514ce74a3905c3&id=03f52e96d1&e=fca49dd94d
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