Schiedam, 29-02-2-2020
Geachte ouders/verzorgers,
Nu het Coronavirus dichtbij lijkt te komen, voel ik de behoefte u te informeren over wat wij als
organisatie doen.
Primo houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten via de websites van de
GGD en het RIVM.
De adviezen van de GGD zijn leidend voor de scholen van Primo. We vragen onze medewerkers,
maar ook de ouders en hun kinderen, deze richtlijnen en adviezen te volgen.
Indien er ontwikkelingen zijn en de GGD het noodzakelijk vindt, worden wij (en vervolgens u) per
omgaande geïnformeerd.
Primo heeft het hygiëne protocol op alle locaties aangescherpt en extra maatregelen genomen.
Vanaf aanstaande maandag zijn er op alle locaties onder andere extra tissues, papieren handdoeken
en extra handzeep beschikbaar.
De volgende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn heel simpel maar zeer
effectief en zullen we op onze scholen uitdragen:
•
•
•
•

Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden met zeep;
Handen drogen met papieren handdoeken.
Niezen/ hoesten in de binnenkant van de ellenboog.
Gebruik van papieren tissues; geef uw kind papieren zakdoekjes mee bij verkoudheid. Na
gebruik gelijk weggooien.

Op school komt het onderwerp ter sprake waarbij wij in ons achterhoofd houden dat we de kinderen
niet belasten met onze zorgen. (We maken ze niet bang) Hebt u het er thuis al over met uw kind?
Mocht u of uw kind ziekteverschijnselen vertonen (combinatie van koorts, kortademigheid en
hoesten), neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts en laat uw kind in dat geval niet
naar school komen.
Mocht het nodig zijn om extra maatregelen te gaan nemen dan zullen wij u hierover informeren.
Met onze kinderopvangorganisaties binnen onze scholen hebben we nauw overleg. Zij geven
dezelfde informatie en handelen volgens dezelfde richtlijnen.
Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van de GGD: www.ggd.nl
de actuele pagina van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
en de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Met vriendelijke groet,
Peter Jonkers
Directeur/ bestuurder
Primo Schiedam.

