28 februari 2020.
Best ouder,
Beste leerling,
De kans is reëel dat er ook in België patiënten met corona-besmetting gaan opduiken. Dat is geen
reden voor onrust: de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om het nodige te doen.
We willen jullie informeren over de adviezen en richtlijnen om verspreiding en besmetting met
corona-virus te voorkomen. Hiermee dragen we zorg voor onszelf maar ook voor anderen.
Daarbij volgen we de adviezen van het agentschap Zorg en Gezondheid.
De algemene adviezen om verspreiding van het virus te voorkomen: regelmatig wassen van de
handen, het bedekken van mond en neus bij hoesten en niezen en contact vermijden met personen
met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen). De school heeft affiches
opgehangen om de kinderen en jongeren te informeren.
1. Zeker doen: was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en
zeep. Hoe ? Zie je in deze afbeelding.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je
elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een
afsluitbare vuilbak.
4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

De school volgt specifieke richtlijnen voor kinderen en leerkrachten:
- Basisregel: wie geen symptomen heeft, mag blijven werken en naar school gaan
- Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij thuis blijven en de huisarts contacteren.
 Kinderen of leerkrachten die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten
waakzaam zijn voor symptomen.
 Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en
ademhalingsmoeilijkheden
 Hebben ze symptomen, dan komen ze niet naar school.
 Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald
worden door de ouders.
De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.
Heb je nog vragen?
Voor het algemene publiek is de website www.info-coronavirus.be opgericht. In de FAQ kan je heel
wat vragen mét antwoord vinden.
Heb je bijkomende vragen of bezorgdheden kan je terecht bij het Vrij CLB Aarschot (016 56 72 39) of
kan je bellen naar het federale callcenter op 0800/14689.
Wij houden u op de hoogte als de richtlijnen vanuit de overheid wijzigen.
Met vriendelijke groet,
Het CLB team

