Rotterdamse Schoolvereniging Noord

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Betreft: coronamaatregelen
De afgelopen week/weken hebben we te maken met een flink aantal besmettingen in bijna alle groepen van de
school. De ouders van leerlingen in de groepen die dat betreft, zijn daarover geïnformeerd.
Voor alle duidelijkheid geef ik u hierbij de nu geldende adviezen van de GGD.
Adviezen voor immune huisgenoten en nauwe contacten
Voor alle immune huisgenoten en nauwe contacten is het advies aangescherpt. Houd afstand, vermijd drukte en
vermijd contact met kwetsbaren tot tien dagen na de testdatum van de besmette persoon. In deze periode mogen
deze contacten wel naar school, ook als afstand houden daar niet altijd lukt. Uiteraard blijven zij thuis als zij
klachten hebben of positief zijn getest
Testen
Voor immune en niet-immune huisgenoten is het advies om te testen z.s.m na contact met de positief geteste
persoon én op dag 5 na het contact met de positief geteste persoon.
Thuisblijf- en testbeleid voor kinderen
Bij kinderen die besmet raken met corona verloopt de infectie over het algemeen mild. Dit geldt ook voor kinderen
met een chronische ziekte of aandoening. Ze worden niet, of slechts kort en niet ernstig ziek. Over het algemeen
geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus. Dit geldt voor de verschillende
varianten van het coronavirus. Kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door
een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat meestal vanzelf weer over. Deze kinderen hoeven niet
thuisgehouden te worden. Kinderen moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts
en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
Zie onderstaand stroomdiagram:

Schoolactitviteiten
Over de activiteiten die gepland staan in de komende weken (uitstapjes, Sint-Nicolaasviering) wordt u nader
geïnformeerd na de persconferentie in overeenstemming met eventuele nieuwe richtlijnen voor het onderwijs.
Met een vriendelijke groet,
C. van den Boogaart, directeur

