BRIEF GGD AMSTERDAM INZAKE CORONA EN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Van de GGD Amsterdam (de GGD-regio waaronder de school valt) ontvingen wij een brief met informatie
over het Coronavirus bij de start van het nieuwe schooljaar.
Een aantal zaken uit deze brief willen wij aan u doorgeven:
‘In de zomervakantie zijn de cijfers met het aantal positieve besmettingen gestegen. Het blijft belangrijk om
samen alert te blijven en actief te handelen om corona op tijd in te dammen. Zowel voor de gezondheid van
de schoolmedewerkers als die van de leerlingen en hun families. In deze brief vatten we graag voor u samen
wat de regels zijn voor scholen in het voorgezet onderwijs.
Graag zien we zo veel mogelijk leerlingen weer terug op school. Maar er zijn ook redenen om thuis te blijven.
Hieronder vindt u de regels wanneer een leerling of medewerker niet naar school mag:
Als leerlingen of medewerkers klachten hebben
Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met één of meer van de volgende klachten thuisblijven:
• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
• Hoesten;
• Benauwdheid;
• Verhoging of koorts;
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Leerlingen en medewerkers mogen ook niet naar school in de volgende situaties
• Als iemand in hetzelfde huishouden positief is getest voor het coronavirus;
• Als iemand in hetzelfde huishouden naast verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van
reuk en/of smaak, ook koorts en/of benauwdheid heeft. Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven;
• Als iemand nauw contact heeft gehad buiten het huishouden met iemand die positief is getest voor
het coronavirus.
Als leerlingen of medewerkers in een oranje of rood gebied of land zijn geweest
Landen met een verhoogd risico op corona kunnen een oranje of rood reisadvies krijgen. Dat betekent dat
vakantie naar deze landen wordt afgeraden. Ouders en kinderen vanaf 13 jaar die in deze landen geweest
zijn, moeten na terugkomst in Nederland 14 dagen thuisblijven. Een overzicht van de oranje en rode landen is
te vinden op https://www.nederlandwerldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Corona test
Voor iedereen in Nederland geldt: blij klachten, blijf thuis en laat je testen! Er zijn diverse testlocaties en u
kunt vaak dezelfde dag terecht. Aanmelden voor de test kan telefonisch op 0800-1202 of via het portaal op
coronatest.nl.’
Als school dringen wij erop aan om bovenstaande adviezen te allen tijde te blijven volgen, dit ter
bescherming van de leerlingen (en hun families) en de medewerkers.
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