Beste ouders/verzorgers,
U ontvangt deze brief omdat uw kind in klas ……… op ……… (datum) mogelijk contact heeft gehad met een
leerling/docent die positief is getest op het coronavirus. Er is een kleine kans dat uw kind besmet is met
het coronavirus. Mocht uw kind nauw contact zijn, dan ontvangt u daar apart bericht over. Deze brief
geldt dan niet voor uw kind.
Wat betekent dit voor uw kind?
•
Uw kind hoeft niet in quarantaine en mag op dit moment gewoon naar school. Krijgt uw kind toch
klachten? Dan is het belangrijk dat uw kind thuisblijft en getest wordt.
• Wij vragen u de volgende informatie/adviezen van het RIVM te lezen en te bespreken met uw kind:
https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19.
•
Eenvoudige informatie en informatie in andere talen vindt u op deze site:
https://lci.rivm.nl/leefregels.
Krijgt uw kind klachten?
Mocht uw kind in deze periode eenn of meer van onderstaande klachten krijgen die passen bij corona,
zoals:
•
verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
•
hoesten
•
plotseling slecht kunnen ruiken en proeven
•
moeilijk kunnen ademhalen
•
verhoging óf koorts boven de 38.0 graden
Laat uw kind testen met een zelftest. Is deze positief dan blijft uw kind thuis en maakt een testafspraak
bij de GGD via telefoonnummer 0800-1202. Alle huisgenoten blijven thuis in afwachting van de uitslag
van de GGD-test.
Krijgt uw kind geen klachten?
Alle leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs krijgen het advies om tweemaal per week uit
voorzorg een zelftest te doen. Uw kind hoeft zich als overig contact niet extra te laten testen.
Hoe om te gaan met kinderen en corona en hoe gaat het testen?
We begrijpen dat het voor ouders en kinderen een moeilijke tijd is. Op de volgende site vindt u veel
informatie en tips voor ouders en kinderen hoe hiermee om te gaan: https://www.nji.nl/coronavirus.
Informatie over het testen bij kinderen vindt u op onze site: https://ggdgz.nl/kindtestenopcorona.
Vragen?
Bij vragen kunt u de GGD bellen op 088-144 7123. We zijn alle dagen bereikbaar van 8.00–17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Coronateam scholen en kinderopvang
GGD Gelderland-Zuid

