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Betreft: richtlijnen van de overheid naar aanleiding van het coronavirus
Beste ouder
Naar aanleiding van de snelle opmars van het coronavirus werden alle scholen
door de koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen geïnformeerd over de
communicatie van de overheid.
Het Departement Onderwijs besliste in overleg met het Agentschap Zorg en
Gezondheid (AZG) en het Coördinatie-en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid
(CCVO) dat de Vlaamse scholen maandagochtend 2 maart open gaan.
De basisregel is: zolang iemand geen symptomen heeft, mag die persoon naar
school gaan.
Ouders van kinderen die naar een ‘hoogrisicogebied’ op reis zijn geweest,
moeten wel extra waakzaam zijn. Welke gebieden dat zijn, vind je op
www.sciensano.be
Hebben de kinderen symptomen, dan gaan zij niet naar school.
Krijgen zij symptomen op school, dan moeten zij meteen de klas verlaten en
opgehaald worden door een ouder. De ouders contacteren dan hun huisarts voor
verdere opvolging en behandeling.
Het is in ieder geval aangeraden om ook thuis extra aandacht te besteden aan
een goede persoonlijke hygiëne, nl.
 de neus snuiten in papieren zakdoeken en die onmiddellijk weggooien;
 bij het niezen de mond en neus bedekken en bij voorkeur niezen op de
arm in plaats van op de handen;
 heel regelmatig grondig de handen wassen met zeep.
De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) hebben een belangrijke opdracht bij
het nemen van maatregelen die de verdere verspreiding van besmettelijke
ziekten helpen voorkomen. We blijven in nauw contact staan met het Vrij CLB
van Deinze.
Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. Wie
vragen heeft kan ook bellen naar het federaal callcenter op 0800/14689.
Mocht het advies van de overheid wijzigen, dan infomeren we jullie in een
volgend schrijven.
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