Gezamenlijk beleid ten aanzien van Coronavirus door Kinderopvang en Primair Onderwijs
Wijhe/Raalte, 4 maart 2020
Beste collega’s, ouders en verzorgers,
Op dit moment verspreidt het Coronavirus zich over verschillende landen. Kindercentrum de Bieenkorf
te Wijhe, KDV De Rode Bank te Raalte en Kinderopvangorganisatie Salland gevestigd in de Gemeente
Raalte, Olst-Wijhe en Apeldoorn en de Stichting mijnplein en Stichting de Mare begrijpen dat er vragen
zijn rondom dit virus en het verblijf van de kinderen op onze locaties. We willen je met deze nieuwsbrief
informeren over ons gezamenlijk gezondheidsprotocol en ons beleid ten aanzien van het Coronavirus.
Gezondheidsprotocol
We volgen het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
Alle kinderen en medewerkers zijn welkom op onze locaties, tenzij
1. de situatie in Nederland in de aankomende dagen verandert;
2. de kans bestaat dat jij/jouw kind het coronavirus heeft;

Ad. 2. Wanneer heb je kans op het nieuwe coronavirus (COVID-19)?
Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat
je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander
verkoudheidsvirus.
Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst,
team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland via het telefoonnummer: 038 – 428 1656 of met het
publiekelijk landelijk telefoonnummer: 0800 – 1351, als je:
• Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
• En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding
van het coronavirus:
o China (inclusief Hong Kong en Macau)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol,
Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
• Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe
coronavirus.
De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

3. jij/jouw kind voldoet aan de voorwaarden om preventief thuis te blijven.

Ad. 3. Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?
Sommige mensen vragen we om fysiek contact met anderen te beperken (social distancing). Het
gaat dan om mensen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent
dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel eventueel thuiswerken. 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. Dit geldt voor de volgende twee
groepen mensen:
• Huisgenoten van patiënten met COVID-19
• Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en verkoudheidsklachten
of koorts hebben. Het gaat om de volgende gebieden:
o China (inclusief Hong Kong en Macau)
o Singapore
o Zuid-Korea
o Iran
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-ZuidTirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië.
Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19. Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te
besmetten. Bel met de huisarts als de klachten erger worden.
In geval van af- respectievelijk ziekmelden willen we graag dat er via de gebruikelijke procedure
telefonisch contact wordt gezocht met de eigen locatie / leidinggevende, zodat elk individueel
geval bekend is en een passende aanpak gekozen kan worden;
Daarnaast verwachten wij dat onze medewerkers preventief hun maatregelen nemen
gedurende de werkdag, zoals:
1. Was regelmatig je handen [zie protocol en video]
2. Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
3. Gebruik papieren zakdoekjes
Mochten er op dit moment vragen zijn, neem dan contact op met de eigen locatie / leidinggevende.
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