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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De eerste besmettingen met het coronavirus in Nederland zijn een feit. Ook in Amsterdam zijn
er meerdere mensen besmet. We kunnen ons voorstellen dat dit leidt tot vragen over wat de
school doet. In deze brief informeren wij u daarom over hoe onze school met deze situatie
omgaat.
Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Daarbij worden wij geïnformeerd en geadviseerd door
de rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Hun adviezen zijn leidend voor wat wij als school doen.
Hygiëneregels
Op dit moment is het advies van het RIVM om de hygiënemaatregelen in acht te nemen die ook
gelden bij een reguliere griepgolf:
•
Was je handen regelmatig
•
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•
Gebruik papieren zakdoekjes
Op school geven wij elkaar geregeld een hand. De GGD heeft geen aangepast beleid op het
geven van handen, maar wijzen er wel op dat het belangrijk is dat leerlingen en medewerkers
zich houden aan de bovenstaande regels. Wij adviseren daarom onze medewerkers en
leerlingen om elkaar voorlopig geen hand te geven.
Schoolreizen
Wat betreft schoolreizen en excursies, volgen wij de reisadviezen van de overheid en de
adviezen van de GGD en het RIVM en stemmen wij bij onduidelijkheden onze keuzes direct met
hen af.
Wat te doen bij gezondheidsklachten?
Het advies van de overheid en de RIVM is dat als u of uw kind(eren) in een van de
risicogebieden bent geweest en u hebt ziekteverschijnselen zoals verkoudheid, hoesten, koorts,
benauwdheid, thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Uiteraard
willen ook wij graag geïnformeerd worden over de bevindingen. U kunt hierover telefonisch
contact met ons opnemen of via de mail: mkmi@zaam.nl.
Wat te doen als u contact hebt gehad met iemand die besmet is?
Als iemand in uw omgeving besmet is en u hebt contact met hem of haar gehad, dan zal de
GGD u bellen en vragen uw gezondheid twee weken goed in de gaten te houden. Informeer ook
de school over deze situatie. Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Als
u ziekteverschijnselen krijgt, blijf thuis en neem contact op met uw huisarts. Informeer
opnieuw ook de school. U kunt hierover telefonisch contact met ons opnemen of via de mail.
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Meer informatie
Op de websites van de rijksoverheid, de GGD en RIVM vindt u de meest actuele informatie.
Voor de laatste richtlijnen en informatie kunt u dus het best kijken op:
Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-onderwijs
RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
GGD
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/infectieziekten/nieuw
coronavirus/
https://www.ggdzw.nl/contact/
Gemeente
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/
Reisadviezen van de overheid
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Wij blijven de ontwikkelingen goed volgen. Zodra er gewijzigd beleid is, dan zullen we
aanvullende of gewijzigde maatregelen met u communiceren. We vragen u vriendelijk om deze
brief ook met uw dochter of zoon te bespreken. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,

Directie College De Meer
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