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Beste ouders/verzorgers, 

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de situatie rond het coronavirus. Nu bij 

meerdere personen in de regio Utrecht een infectie met dit virus is vastgesteld, 
informeren wij u hiermee aanvullend.  

De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert bij bevestigde patiënten een contactonderzoek 

uit. Besmettingen, al dan niet bij gerelateerde contacten, kunnen ook op onze school 

voorkomen. Bestuur en directie van onze school zijn daarom extra alert op eventuele 

signalen. De mogelijkheid bestaat immers dat medewerkers, ouders of leerlingen ziek 
worden, nadat zij besmet zijn met het coronavirus.  

Teruggekeerd uit het buitenland?  

Het RIVM geeft reizigers die terugkeren van vakantie uit een gebied waar het 

coronavirus heerst het advies om de gezondheid in de gaten te houden. Wanneer 

zich bij de reizigers, na terugkeer uit één van deze gebieden, gezondheidsklachten 

zoals verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts hebben ontwikkeld, dan is het 

advies om thuis te blijven en uit te zieken zodat anderen niet worden besmet. Als de 
klachten verergeren, kan de huisarts of de GGD in de regio gebeld worden.  

Op onze school willen we graag dat de schoolleiding op de hoogte wordt gesteld bij 

vermoedens van besmetting met het coronavirus.  

Aandacht voor preventie  

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via 
kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Het advies van het RIVM is daarom:  

 Geen handen schudden, begroet elkaar anders; 

 Was de handen regelmatig;  

 Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;  
 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.  

We voeren deze adviezen als gedragsregel binnen onze school in. En stoppen dus 

(tijdelijk) met het vaste gebruik op onze school om handen te schudden ter 
verwelkoming.  



 

Meer informatie?  

Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Heeft u 

specifieke vragen, bel dan het landelijk informatienummer voor vragen over het 

coronavirus: 0800 – 1351 of bel met de GGDrU infectieziektebestrijding 030 – 608 

60 86.  

Zodra er zich relevante ontwikkelingen rond het coronavirus voordoen, zullen wij u 

aanvullend informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maurits Depla 

directeur 

 

Mede namens  

 

L.W. De Wit en J.P. Gaemers 

College van Bestuur 

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

