Datum: 4 september 2020
Betreft: Informatie voor VO over het coronabeleid

Geachte meneer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u een informerende brief namens de afdelingen JGZ
(Jeugdgezondheidszorg) en IZB (Infectieziektebestrijding) van GGD
Zeeland.
Zijn er klachten: blijf thuis!
Helaas komt het nog steeds voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn
met COVID-19, heeft gewerkt of naar school is geweest met klachten. Het
is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen.
Het gaat om één of meer van de volgende klachten:
-

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn)

-

hoesten

-

benauwdheid

-

plotseling verlies van reuk of smaak

-

verhoging of koorts boven de 38 graden

Wij vragen iedereen van 12 jaar en ouder met klachten om zich te laten
testen. En adviseren: blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met
verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of benauwdheid. Het is
belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren.
Quarantaine is belangrijk
Quarantaine is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het

virus in te perken. We geven hieronder een samenvatting van de
landelijke richtlijn op dit punt:
•

Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met
bewezen COVID-19 gaan 10 dagen in quarantaine.

•

Heeft iemand in het huishouden koorts en/of is deze persoon
benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

•

Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw
contact zijn van een persoon die positief is getest op corona,
blijven ook thuis. Dit geldt óók voor kinderen en jongvolwassenen
die op het voortgezet onderwijs zitten.

•

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar wordt een uitzondering gemaakt, zij
mogen wel naar school/BSO en/of sporten, als zij een nauw contact
zijn, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.

•

Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een
verhoogd risico, oftewel landen die het label oranje of rood
hebben, worden dringend gevraagd om 10 dagen na aankomst in
Nederland in quarantaine te gaan. Dit geldt óók voor kinderen en
jongvolwassenen die op het voortgezet onderwijs zitten. De school
hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die vanwege
deze reden in quarantaine gaan.

•

Registratie van verzuimende leerlingen is wél belangrijk, om het
onderscheid te kunnen maken tussen leerlingen die ziek gemeld
zijn met coronaklachten of die ziek zijn door andere klachten.
School heeft hierin een zeer belangrijke signalerende rol en kan bij
leerlingen die veel ziekteverzuim hebben een beroep doen op het
ziekteverzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige.

De richtlijnen kunnen in de tijd veranderen. De meest actuele leefregels en
informatiebrieven voor contacten van iemand die positief is getest op
corona, zijn terug te vinden op https://lci.rivm.nl/leefregels.

Besmetting van medewerker of leerling
Tot nu toe zijn er in onze regio geen clusters of uitbraken op scholen
geweest waarbij het coronavirus is aangetoond. Wel neemt het aantal
besmettingen toe in het land en zullen scholen dus vaker te maken krijgen
met een kind of medewerker die in de besmettelijke periode op school is
geweest. Op het moment dat iemand positief wordt getest, start het bronen contactonderzoek. In het geval van een schoolgaand kind of iemand die
werkt op een school en daar in de besmettelijke periode was, neemt de
GGD contact op met de school. Op dat moment brengen we samen de
situatie in beeld en gaan wij na welke contacten er zijn geweest binnen de
school. Nauwe contacten binnen de school, worden benaderd door de
GGD. Wij geven informatie over hoe te handelen, welke informatie te
verstrekken aan collega’s en ouders en wat het vervolg zal zijn. Elke
situatie is anders en de begeleiding is dan ook maatwerk.
Mijn kind heeft een onderliggende ziekte, hoeveel risico loopt mijn kind?

Er zijn – in relatie tot een COVID-19 infectie - nog weinig gegevens over
kinderen met chronische long- of luchtwegklachten, met een
hartaandoening, met een afweerstoornis of met een ziekte waar
afweeronderdrukkende medicijnen voor worden gebruikt. Uit
(inter)nationale ervaringen en publicaties in de afgelopen twee maanden
is echter niet gebleken dat kinderen met onderliggende ziektes vaker (of
een ernstiger beloop van) het coronavirus hebben. Gezien de milde
presentatie van dit virus bij kinderen in het algemeen maken wij ons niet
meer zorgen dan bij andere verkoudheidsvirussen. 1
Kan het kind naar school?

Voor de meeste kinderen zijn geen extra voorzorgsmaatregelen nodig,
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anders dan de gebruikelijke adviezen die ouders eerder met de arts van
het kind voor dit seizoen hebben afgesproken en de adviezen die het RIVM
geeft. In zeldzame situaties kan het mogelijk toch wenselijk zijn dat er een
aangepast advies geldt. In die gevallen zal de behandelend kinderarts
maatwerk leveren ten aanzien van het wel of niet naar school kunnen
gaan. In alle andere gevallen kunnen kinderen naar school.2
School en kinderen met een gezinslid met een ernstige ziekte

We weten inmiddels dat kinderen op de basisschool een verwaarloosbare
rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. En dat betekent dat
ouders van kinderen, van wie een gezinslid een ernstige ziekte heeft, zich
geen zorgen hoeven te maken en dat ook deze kinderen gewoon naar
school kunnen gaan. We gaan dit virus nog heel lang bij ons houden. We
zullen echt moeten voorkomen dat kinderen nog heel lang – vele maanden
en misschien wel een jaar – thuisblijven, terwijl dat niet nodig is en zelfs
schadelijk is voor deze kinderen.3
Ventilatie op scholen: adviezen RIVM en de rijksoverheid
In de media is er veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de
verspreiding van het coronavirus. Vanuit de overheid en het RIVM zijn
hierover adviezen opgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de
landelijke richtlijn (https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19), het
nieuwsbulletin van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D31388&did=2
020D31388 en
https://vo.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/ventilatie/.
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Lees ook bijgevoegde PDF: Landelijk GGD advies ventilatie op scholen.
Eventuele veranderingen in de adviezen met betrekking tot ventilatie zijn
te volgen via de website van de rijksoverheid.
Contact met de GGD Zeeland
Heb je een vraag over corona? Neem dan contact met ons op via 0113-249
454. Onze medewerker zal je met de juiste collega doorverbinden of je
wordt zo spoedig mogelijk door ons teruggebeld. Denk ook aan de
jeugdverpleegkundige van uw locatie bij vragen of situaties waar overleg
over nodig is.
Voor het aanvragen van een coronatest kan gebeld worden met het
landelijke afsprakennummer 0800-1202 of ga naar de website
Rijksoverheid.nl/coronatest.
Met vriendelijke groet,

team JGZ en team IZB
GGD Zeeland

