CORONAVIRUS

29 februari 2020
Beste ouder(s)
Tijdens een overleg van de vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en
Gezondheid en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid werd gisteren beslist dat scholen
maandag gewoon open zullen zijn. De instructies die wij ontvingen, vind je hieronder terug.
Wat betreft het coronavirus wordt een basisregel gehanteerd:

Kinderen of personeel zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school en kunnen hun
gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben;
 Kinderen of personeel die naar een hoogrisicogebied op reis geweest zijn, moeten waakzaam zijn voor
symptomen.
o Hebben ze symptomen, dan zijn ze verplicht om thuis te blijven en om telefonisch de huisarts te
contacteren. De meest frequente ziektesymptomen zijn (plotse) koorts, hoest en kortademigheid.
o Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en aansluitend opgehaald
worden door de ouders. De ouders contacteren telefonisch de huisarts voor verdere opvolging en
behandeling.

Welke gebieden ‘hoogrisicogebieden’ zijn, vind je op de website van Sciensano (https://epidemio.wivisp.be). Vandaag staan in deze lijst: China, Zuid-Korea, Iran, Italië (provincies van Lombardije, Veneto en
Emilia Romagna).
Met preventieve maatregelen kan de verspreiding van griep- corona- of andere virussen voorkomen
worden. Daarom vraagt de overheid om volgende richtlijnen te volgen:
1. Was handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale
wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
Op school zijn er in de sanitaire blokken handzeep en papieren handdoekjes voorhanden. We zullen
leerlingen nog meer aanmoedigen om regelmatig de handen te wassen. De sanitaire voorzieningen
worden dagelijks gepoetst en ontsmet.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
We vragen daarom dat leerlingen papieren zakdoekjes meebrengen ipv een stoffen zakdoek.
4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer telefonisch de huisarts.
Ook in onze nieuwsbrief met kerst en krokus werd deze vraag reeds gesteld. Deze brieven kan je
nalezen op onze website www.heilig-hart.be (onder ‘Home’ >> ‘Nieuwsbrieven’).
6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
8. Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele meerwaarde. Mondmaskers zijn enkel zinvol in
ziekenhuizen waar besmette patiënten verzorgd worden, of in labo’s waar testen uitgevoerd
worden.
Deze leerlingen zullen deze instructies terugvinden op affiches doorheen de school.
Mochten wij nieuwe richtlijnen ontvangen, dan zal u daarvan op de hoogte worden gebracht.
We zien jullie graag maandag terug op school!
Directie en leerkrachten

