
 
 
Delft, 1 maart 2020 
 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen van de scholen van SCO Delft, 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het Coronavirus, ook wel CoviD-19 genaamd, ook in Nederland door 
gaat zetten. Zeker nu in de voorjaarsvakantie velen van u in het buitenland geweest zijn, kunnen er 
vragen zijn of de leerlingen (maar ook medewerkers) wel naar school kunnen komen morgen. 
Gisteren is in Delft de eerste Coronabesmetting vastgesteld, dus het is goed u te laten weten hoe wij 
als scholen van SCO Delft op dit moment hiermee omgaan. 
 
De scholen heten alle leerlingen morgen weer van harte welkom, ook als u in het buitenland bent 
geweest. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van de RIVM en de GGD. Zolang iemand geen klachten 
heeft (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid) en voor zover 
bekend niet in contact is geweest met iemand die besmet is, kunnen leerlingen en medewerkers 
gewoon naar school komen.  
 
Als iemand in een risicogebied is geweest en na terugkeer binnen de eerste twee weken 
gezondheidsklachten krijgt moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. 
De huisarts zal in overleg met de GGD de volgende stappen bepalen. Graag ook dan telefonisch 
contact met de school opnemen. Dit geldt zowel voor leerlingen als medewerkers. 
 
Als risicogebieden worden op dit moment door de RIVM de volgende gebieden benoemd: 

• China (inclusief: Macau en Hongkong) 
• Singapore 
• Zuid-Korea 
• Iran 
• De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte 

De actuele stand van zaken wordt op de site van de RIVM bijgehouden. 
 
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen, zijn eenvoudig. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid 
kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn: 

• Was je handen regelmatig 
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes 

Uiteraard hopen wij dat het aantal besmettingen beperkt zal blijven, maar wij vragen wel van u als 
ouders, maar ook van onze medewerkers de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en waakzaam 
te blijven bij gezondheidsklachten. Meer informatie is te vinden op de sites van de RIVM, 
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden en van de GGD, www.ggd.nl. 
 
Zodra er wijzingen zijn in wat hierboven beschreven staat, informeren wij u weer. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Drs. J.S. Zijlstra 
College van bestuur 
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