Beste ouders/verzorgers,
Assalamoe alaikoum,
Zojuist ben ik gebeld door de GGD met het vervelende nieuws dat er in groep 1b iemand besmet is met Corona.
Thuisquarantaine
De laatste dag dat de leerlingen bij elkaar waren in nabijheid van de besmette persoon, was 19-3. De vertraging tussen dit
moment en de melding vanuit ons als school naar de ouders, wordt veroorzaakt door het feit dat ouders/verzorgers er niet
altijd direct voor kiezen om hun kind meteen te testen als er klachten bestaan, in combinatie met het feit dat het verwerken
van een melding vaak enkele uren tot een dag in beslag kan nemen.
De GGD vraagt u om uw kind thuis te houden t/m 29-3. De rest van het gezin hoeft niet in quarantaine; de quarantaine geldt
alleen voor de persoon die in contact is geweest met een besmet persoon.
•
De leefregels voor een kind in thuisquarantaine vindt u hier: https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19nauw-contact
•
Eenvoudige versie met afbeeldingen: https://lci.rivm.nl/covid-19-nauwe-contacten
Geen klachten
Als uw kind op 24-3 nog geen klachten heeft, kunt u uw kind laten testen. Hiervoor kunt u het landelijke PCR-test
afsprakennummer bellen: 0800-2035. Graag het volgende dossiernummer noemen: 2429617 Een filmpje van het
Jeugdjournaal over het testen van kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=vSLL71Qwuh0
•
Als de testuitslag negatief is en uw kind dus geen corona heeft, hoeft uw kind niet meer in quarantaine en
mag het dus weer naar school.
•
Als de testuitslag positief is, heeft uw kind corona en wordt u door de GGD gebeld met een persoonlijk
advies.
•
Indien u uw kind niet laat testen, dan blijft hij/zij thuis t/m 29-3.
Wel klachten
Als uw kind binnen 10 dagen één van de onderstaande klachten krijgt:
•
Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
•
Hoesten (ook een lichte hoest)
•
Kortademigheid/benauwdheid
•
Verhoging óf koorts boven de 38 graden
•
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Neem dan direct contact op met de GGD voor het inplannen van een test op telefoonnummer: 0800-1202. Geef aan dat het
om een test bij een kind gaat en houdt uw kind thuis totdat de testuitslag bekend is.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groet,
Samira Sbaa
Veiligheidscoördinator

