CORONA NIEUWSBRIEF OVER KINDEREN OP DE BASISSCHOOL
DATUM 23 SEPTEMBER 2020
Algemeen
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het aangepaste beleid voor kinderen op de
basisschool.

1. Beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen op de basisschool
Het beleid voor het thuisblijven bij klachten voor kinderen tot en met 12 jaar is aangepast.
Het beleid dat voor neusverkouden kinderen tot en met 6 jaar eerder al gold, wordt
doorgetrokken naar alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit houdt in dat kinderen in de
basisschoolleeftijd naar de kinderopvang of andere vormen van kinderopvang én naar de
basisschool mogen als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen en keelpijn) hebben zonder koorts.
Dit geldt niet als zij een contact zijn van een persoon die positief is getest op corona - of als
er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.
Kinderen met andere klachten, die bij corona kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid, of
(meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat deze klachten 24
uur over zijn.

2. Kinderen en testen
Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze
klachten hebben die passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de
huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat
ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Neem dan contact
op met de GGD. Houd uw kinderen in dat geval thuis totdat de testuitslag bekend is.
Indien de test positief is, volgt bron- en contactopsporing door de GGD. Het kind blijft thuis
tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen, en tot het ten minste 24 uur
symptoomvrij is. De andere personen in het huishouden blijven thuis tot 10 dagen na het
laatste contact met het positief geteste kind.
Als de testuitslag van uw kind negatief is en uw kind voelt zich goed, dan mag het weer naar
school.
Wilt u meer informatie over corona en het testen van kinderen? Graag verwijzen wij naar de
website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen/wanneer-testen

3. Contactgegevens voor vragen over corona
Verscheidene afdelingen binnen de GGD houden zich bezig met corona. Hieronder is
aangegeven waar u terecht kunt met uw vragen.
Corona callcenter
Algemene gezondheidsvragen gerelateerd aan corona kunnen worden gesteld aan het
Corona callcenter. Het Corona callcenter is telefonisch bereikbaar via 023-789 1631 van
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.
Jeugdgezondheidszorg
Met vragen over kinderen met bekende chronische luchtwegklachten in relatie tot corona
kunt u terecht bij de jeugdgezondheidszorg. Ook andere vragen of zorgen over het welzijn
van ouders en kinderen worden door de jeugdgezondheidzorg opgepakt.
De Frontoffice van de JGZ is elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur
via het telefoonnummer 023-7891777 of via de mail frontofficejgz@vrk.nl.
Informatie voor ouders is terug te vinden op de pagina
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/opvoedinformatie
Technische Hygiënezorg
Met vragen over hygiëne en schoonmaak op kinderdagverblijven en scholen en het
implementeren van de coronamaatregelen kunt u terecht bij Technische Hygiënezorg. THZ is
bereikbaar via thzorg@vrk.nl.
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