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1. Op naar de herfst
In de zomer leek corona even weg te zijn; de corona maatregelen werden opgeheven en het
leven leek weer zijn normale gangetje te gaan. Nu de herfst nadert zien we helaas een toename
van het aantal besmettingen. Gelukkig worden kinderen over het algemeen niet erg ziek door het
coronavirus. Toch is het belangrijk dat ook zij zich aan de basisregels houden om verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan.

2. Deze basisregels gelden nog steeds
Met onderstaande adviezen kan een besmetting van uw kinderen, uzelf en anderen zo veel
mogelijk voorkomen worden. En wordt op deze manier rekening gehouden met mensen die zich
zorgen maken om hun gezondheid.
Basisadviezen tegen corona:

Read the coronavirus measures in brief in English on Government.nl.

3. Wat te doen bij klachten die kunnen wijzen op corona?
Heeft een leerling of medewerker klachten die passen bij het coronavirus? Dan doen zij het
volgende:
o
o
o
o

De leerling of medewerker blijft thuis.
De leerling of medewerker doet een zelftest. Zij krijgen gratis zelftesten via de school.
Bij een negatieve testuitslag mag de leerling of medewerker naar school.
Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijven zij thuis.

De medewerker/ouders van de leerling informeren de mensen met wie er contact is geweest.

Kijk hier hoe u dat kunt doen.




Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus, wilt u een test doen en vindt u het
lastig of spannend om zelf een test af te nemen? Dan mag uw kind ook komen testen bij de
GGD. Een afspraak maken kan online (Coronatest.nl) of door te bellen naar 0800 1202.
Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus en neemt u geen (zelf)test af? Houd uw
kind dan thuis. Uw kind mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

4. Meer informatie


Regels gezinnen met kinderen na positieve corona (zelf)test | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl



Je kind laten testen op corona | Coronavirus | NJi




Scholen en kinderopvang corona | GGD Kennemerland
Coronavirus en basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus
COVID-19 | Rijksoverheid.nl

5. Vragen over corona?
Callcenter corona GGD Kennemerland 023-789 1631
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.

Hartelijke groet,
Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland

