Aan: Ouders/verzorgers van OBS de Meerpaal
Datum: 5 maart 2020
Onderwerp: Coronavirus
Beste ouder, verzorger,
Het Coronavirus is op dit moment volop in het nieuws. In Nederland zijn nu ook de eerste
besmettingen gemeld. Tijdens de voorjaarsvakantie zijn enkelen van u wellicht op vakantie
geweest naar een gebied waarin het virus nu is opgedoken. In afwachting van de aanwijzingen
van de GGD en het RIVM bereiden ook wij ons voor op een onverhoopt ernstige situatie.
Ondertussen nemen we voorzorgsmaatregelen en brengen we u hierbij daarvan op de hoogte.
Maatregelen hygiëne en gezondheid
Op school willen we verspreiding van virussen, waar mogelijk, voorkomen. Daarom passen we,
nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe. We maken de volgende afspraken:
• we wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek en
na het eten (zie aanwijzing Rijksoverheid: https://www.youtube.com/watch?v=G6uBxC1yZfk);
• we hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek;
• we zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de verblijfruimtes;
• we verwachten van personeel, ouders en leerlingen bij het vermoeden van besmetting
verantwoordelijkheid voor de ander te nemen en niet naar school te komen totdat medisch
uitgesloten is dat er van een corona-besmetting sprake is.
Meer informatie
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en eventuele verdere maatregelen die
De Meerpaal neemt op het Coronavirus. Meer informatie over het Coronavirus is te vinden op de
website van het RIVM of van de GGD. We volgen op het gebied van gezondheid altijd de
richtlijnen van het RIVM en de GGD.
We nemen de onrust rondom het Coronavirus uiterst serieus. Zolang er echter geen tekenen zijn
van besmetting in de nabije omgeving, richten wij ons op bovenstaande voorzorgsmaatregelen
en gaan over tot de orde van de dag.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team van de Meerpaal

