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CORONABESMETTINGEN 

 

Beste ouder(s) 

 

Binnenkort zal het basisonderwijs (kleuter en lager) in ons land opschalen naar code oranje.  

Ook voor onze school zal dat gevolgen hebben. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte van de 

praktische schikkingen.  

 

Gelukkig zijn er op onze school voorlopig  geen leerlingen of personeelsleden besmet met het virus. 

We willen dit ook graag zo houden. Daarom volgende maatregelen, in samenspraak met het CLB en volgens 

de richtlijnen van de overheid. 

 

Wat moet je doen als je kind in privékring in contact kwam met een besmet persoon (meer dan 15 minuten, 

op minder dan 1,5 m, zonder mondmasker), dan spreken we van een hoog risico contact.  

- Als het kind geen symptomen heeft, wordt het niet getest. 

- Maar het moet wel 10 dagen in verplichte quarantaine. 

- Verwittig zo snel mogelijk de school, we gaan uiterst discreet om met de ontvangen informatie.  

- Laat geen andere personen binnen in je huis. 

 

De CLB-arts zal oordelen of een contact binnen de school al dan niet  een contact is met hoog risico.  

 

Als jij of je kind zich ziek voelt … 

- Merk je één van volgende symptomen (hoest, ademhalingsmoeilijkheden, koorts, pijnklachten, moeheid, 

smaakverlies en/of verlies van de reukzin, diarree), contacteer dan je huisarts. 

- Als de huisarts vermoedt dat jij (of je kind) corona (Covid-19) hebt, zal hij of zij jullie testen of 

doorverwijzen naar het triagecentrum in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het 

labo dat jouw test zal analyseren. 

- In afwachting van je resultaat: 

 Blijf thuis en laat ook de kinderen thuis. 

 Verwittig de school. 

 Noteer de gegevens van alle personen waarmee er nauw contact was tot twee dagen voor je 

symptomen begonnen. Deze lijst zal enkel gebruikt worden als jouw test positief is, in het kader 

van contactopvolging. 

- Is de test negatief? 

 Je kan terug naar school of naar het werk. 

- Is de test positief? 

 Blijf thuis en volg het advies van je huisarts. 

 Alle gezinsleden gaan 10 dagen in quarantaine. 

 Verwittig onmiddellijk de school. 

 

In het belang van onze kinderen en van onze personeelsleden rekenen we terug op jullie medewerking.  

We zijn ervan overtuigd dat iedereen zich bewust is van de ernst van de toestand.  

 

Met vriendelijke groeten 
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