Bezoekadres
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
Telefoon 020 555 5911
Fax 020 555 5533
ggd.amsterdam.nl
Retouradres: Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam

Datum
Behandeld door

29 februari 2020
Afdeling algemene Infectieziekten

Onderwerp

Informatie voor scholen en opvanglocaties over corona virus

Geachte besturen van scholen en opvanglocaties,

Afgelopen week werd bekend dat een Amsterdamse vrouw, haar partner en haar jongste
kind besmet zijn geraakt met het nieuwe Coronavirus (COVID-19). Twee andere kinderen
van het gezin zijn niet besmet. De GGD Amsterdam is op basis van de landelijke
protocollen meteen het contactonderzoek in de directe omgeving gestart en heeft waar
nodig testen afgenomen. Ook is de GGD in contact met de betrokken mensen en
instanties rondom de vrouw, waaronder de school en het kinderdagverblijf waar de vrouw
geweest is.
Op dit moment zijn verdere maatregelen in de gemeenten Diemen en Amsterdam niet
aan de orde. Het huidige beleid is gericht op het tegengaan of vertragen van verspreiding
van het corona virus. In geval van een besmetting, of een verdenking hiervan, plaatsen wij
personen in thuisisolatie. Dit is dus van toepassing op het bovengenoemde gezin. Ook de
niet besmette kinderen gaan niet naar school of kinderopvang. Het dagelijkse leven
waaronder onderwijs of opvang kan daardoor gewoon doorgaan.
Natuurlijk begrijpen we het dat de huidige situatie tot vragen leidt van u of van de ouders.
Bijvoorbeeld over handen schudden, het gebruik van mondkapjes en eventuele gevolgen
voor schoolreizen. Wij wijzen u daarvoor op de informatie, richtlijnen en adviezen zoals
die opgesteld worden door de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD. We verwijzen juist naar
deze websites omdat deze de meest recente informatie bevatten. De links naar deze
websites vindt u onderaan deze brief. Voor aanvullende vragen is een landelijk
informatienummer beschikbaar: 0800-1351.
Daarnaast geldt dat de belangrijkste maatregelen die men kan nemen om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen, zijn:
▪
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Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen
veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Jose Manshanden
Directeur GGD Amsterdam

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-coronavirus-en-onderwijs
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/
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