
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 29 februari 2020 

Betreft Coronavirus 

 

Beste leerling 

Beste ouders 

We kregen reeds herhaaldelijk vragen i.v.m. het Coronavirus. Hieronder vindt u 

de meest recente informatie. 

Vlaamse scholen gaan volgende week maandag open, zo berichtte het 

Departement Onderwijs donderdagavond 27 februari. Dat is beslist op een 

overleg met vertegenwoordigers van onder andere het Departement Onderwijs, 

het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum 

van de Vlaamse Overheid (CCVO). 

De studiereizen naar Parijs (voor de vijfdes) en Londen (voor de zesdes) die deze 

week op het programma staan gaan voorlopig door.  Uiteraard zullen wij de 

actualiteit op de voet volgen en bijsturen indien nodig. 

De basisregel blijft: zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die 

persoon een risicogebied), dan mag die persoon gaan werken of naar school 

blijven gaan. Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij thuis blijven en de 

huisarts contacteren. 

 Voor leerlingen betekent dat concreet (uit de nieuwsbrief van Agentschap Zorg 

en Gezondheid): 

• Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school 
en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen 
hebben.  

• Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten 
waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet 
naar school. Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas 
verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de 
huisarts voor verdere opvolging en behandeling.  
Als een kind ziek wordt binnen de 14 dagen na terugkeer, dan moeten de 

ouders het kind thuis houden, telefonisch contact opnemen met de huisarts 

en hun reisgeschiedenis en de symptomen van het kind vermelden. De 

huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen. 

 Om te weten welke gebieden "hoogrisicogebieden" zijn, kun je terecht op  de 

website van Sciensano  

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/?newsitem=400257f1-a3e4-4b73-8a9a-af3c44fbdbe2
https://www.zorg-en-gezondheid.be/?newsitem=400257f1-a3e4-4b73-8a9a-af3c44fbdbe2
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx


 

Welke preventieve maatregelen kunnen we nemen? 

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunnen we de verspreiding van 

griepvirussen, coronavirussen en andere virussen voorkomen: 

• Voldoende handhygiëne: was uw handen zeer regelmatig. Zorg dat er 
voldoende zeep aanwezig is. Gebruik papieren droogmiddelen (geen 
handdoeken!) 

• Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen 

• Vermijd nauw contact met personen met symptonen van 
luchtwegaandoeningen (bv. hoesten en niezen) 

 

Wat zijn de symptomen van het nieuwe Coronavirus (COVID-19)? 

• De infectie begint met hoesten, koorts en kortademigheid. Ook spierpijn en 
vermoeidheid kunnen voorkomen. 

• De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen. 
 

Bent u ziek en bent u naar een land of regio geweest waar coronapatiënten zijn 

gemeld of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in een land of regio 

is geweest waar coronapatiënten zijn gemeld: 

• Bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. 
Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.  

• Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om 
afstand te houden van andere mensen.  

• Bedek mond en neus met een wegwerpzakdoekje bij niezen of hoesten. Gooi 
de zakdoekjes weg in een vuilnisbak met een deksel en was de handen. 

 
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de situatie binnen onze school.  

We volgen verder de maatregelen/instructies van de overheid op. 

 

Vriendelijke groeten 

 

 

Directie en personeel van de Burgerschool 

 


