10 maart 2020

Beste ouders en/of verzorgers, medewerkers van SCO Delft,
De regels vanuit het RIVM zijn ten opzichte van vorige week op enkele onderdelen aangepast of
verder uitgebreid. We zetten graag de huidige stand van zaken op een rij:
Situatie 1
Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, contact gehad met een patiënt
met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst (zie voor de exacte
landen en provincies de site van de RIVM) dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.
Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet.
Houd dus afstand tot andere mensen.
Situatie 2
Start met situatie 1, maar je klachten worden erger:
• Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius)
• Je moet hoesten of je bent benauwd
Dan moet je wel bellen met de huisarts.
Wat te doen ter voorkoming?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:





Geen handen meer schudden (ook binnen SCO Delft vragen wij hier extra aandacht voor)
Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden
geweerd?
Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk.
Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na
terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met
luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de
huisarts.
Mijn huisgenoot (lees ook gezinslid) is teruggekomen uit gebied waar het coronavirus (COVID-19)
heerst en heeft gezondheidsklachten. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, dat hoeft niet. Voor zieke huisgenoten geldt dat zij fysiek contact met anderen moeten
beperken. Dat betekent dat ze niet naar het werk/school mogen. Thuiswerken kan eventueel wel. Ze
mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er daarbij op
letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken.

Vormen kinderen een speciale risicogroep voor COVID-19?
Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten van het nieuwe coronavirus. Kinderen zijn dus
geen speciale risicogroep.
Op mijn school is bij iemand COVID-19 vastgesteld. Moet ik thuisblijven?
Nee, de GGD doet contactonderzoek en neemt eventueel contact met je op als dat nodig is.
Worden scholen in Nederland gesloten?
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. Kinderen die niet ziek zijn kunnen gewoon
naar school. Kinderen die terug zijn gekomen uit een gebied waar COVID-19 heerst en nu
verkoudheidsklachten of koorts hebben, moeten thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te
besmetten.
Waarom moet het gemeld worden als er iemand mogelijk besmet is?
De meldingsplicht is noodzakelijk om snel passende maatregelen te kunnen nemen om verdere
verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Wij hopen je hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie is te vinden op
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Met vriendelijke groeten,
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