
Informatie voor scholen en kinderdagopvang  

Indammen corona-virus: Aanvullende maatregelen 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 

coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. 

Het RIVM heeft een poster gemaakt om te verduidelijken wat de aanvullende maatregelen voor 

scholen en kinderopvang betekent:  

 

Download de poster via: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-

maatregelen-onderwijs-horeca-sport  

Wat kun je doen om besmetting te voorkomen?  

Het corona-virus gaat nu rond in Nederland. Wat we kunnen doen is maatregelen treffen om het 

aantal besmettingen te verspreiden over de tijd. Dit doen we om:  

- Kwetsbaren in onze samenleving te beschermen 

- Ziekenhuizen te ontlasten  

- Zorgmedewerkers te beschermen  

Zo kun je helpen om besmetting te voorkomen:  

- Was regelmatig je handen: vóór het eten, na toiletgebruik en na hoesten, niezen of snuiten. 

Droog je handen daarna goed af. 

- Houd een zakdoek voor je mond bij niezen/hoesten of hoest in je handen of elleboogplooi. 

- Gebruik het liefst papieren zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een zakdoek 

maar één keer. 
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- Zorg voor voldoende ventilatie in je woon- en slaapruimten. 

- Geef geen handen 

 

 

GGD volgt richtlijnen RIVM 

GGD Zeeland volgt in haar werkwijze de richtlijnen van het RIVM. Met enige regelmatig wijzigen deze 

richtlijnen, voor nu (maandag 16 maart) geldt dat de casusdefinitie zegt dat personen met meer dan 

38 graden koorts EN hoesten EN benauwdheid thuis moeten blijven, totdat zij 24 uur klachtenvrij 

zijn. Deze personen worden niet getest.  

Personen worden getest als:  

 Ouderen > 70 jaar OF 

 Ernstig ziek zijn (onderliggend lijden) OF 

 Consequenties voor behandeling (meer zorg dan alleen door huisarts, bijvoorbeeld 

verzorgingstehuis of thuiszorg) 

 

 

 

 



Na een positieve test  

Na vaststelling van een positieve test wordt door een GGD-arts met de patiënt doorgesproken met 

wie deze de afgelopen twee weken contact heeft gehad. Die contacten worden verdeeld in hoog 

risico contacten en laag risico contacten. Bij de hoge risico contacten volgt actieve monitoring. Zij 

worden iedere dag gebeld door de GGD en gevraagd naar koorts- en luchtwegklachten. De laag risico 

contacten worden passief gemonitord. Dat betekent dat gevraagd wordt of de persoon alert wil zijn 

op koorts en luchtwegklachten.  

Ook wordt de burgemeester van de gemeente waar de positief geteste persoon woont geïnformeerd 

door de directeur van de GGD. De afdeling Communicatie van de GGD neemt vervolgens contact op 

met de communicatieadviseur van die gemeente. In afstemming met de gemeentelijke 

communicatieadviseur wordt een persbericht opgesteld en, indien van toepassing, contact 

opgenomen met de betreffende school of kinderdagopvang.  

De communicatieadviseur van GGD Zeeland verstuurt dagelijks (omstreeks 14:00 uur) een 

persbericht met het actuele aantal positief geteste personen op dat moment. Ook stelt de 

communicatieadviseur van de GGD een informatiebrief voor ouders op, in samenwerking met de 

GGD-arts. De brief kan daarna door de school of kinderdagopvang gedeeld worden met 

ouders/verzorgers.  

Meer info  

Handige links:  

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-het-onderwijs 

- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-en-kinderopvang 

Vragen over het coronavirus?  

Neem dan contact op via het publieksnummer: 0800-1351.  

Veelgestelde vragen zijn te vinden op de websites van de Rijksoverheid en GGD Zeeland.  
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