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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen

Onderwerp:

Tilburg, 29 februari 2020

COVID-19

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Het coronavirus werd twee maanden geleden ontdekt in China. In dat land neemt het aantal nieuwe
ziektegevallen af. Omdat de ziekte al twee maanden rondwaart in China, heeft de rest van de wereld
meer voorzorgsmaatregelen kunnen nemen dan China. Recentelijk is in Noord Italië en op Tenerife het
virus doorgebroken en sinds eergisteren ook bij een inwoner van Loon op Zand. Deze persoon is
recentelijk in Noord Italië geweest.
Geen extra maatregelen
Gisteren heeft de burgemeester van Tilburg in een persconferentie laten weten dat er vooralsnog geen
reden is extra maatregelen te nemen.
Voorkomen van verspreiding
Volgens de RIVM hoeven we niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle
virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die je
kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
·

Was je handen regelmatig

·

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

·

Gebruik papieren zakdoekjes

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk
van werk of school worden geweerd?
Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor
kinderen op scholen. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter
gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij
thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij vragen alle ouders die in bijvoorbeeld
Noord Italië en op Tenerife zijn geweest extra alert te zijn en tijdig contact op te nemen met hun
huisarts.
Wil je meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat? Raadpleeg dan altijd de informatie
van het RIVM en houd de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in de gaten.
De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD Hart voor Brabant, ook hier vind je
de laatste informatie over het coronavirus.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
Rector
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