Beste ouders/verzorgers,
Als je in Noord-Brabant woont wil ik je graag wijzen op de volgende aanwijzing van het RIVM.
Onderstaande tekst is letterlijk gehaald van de site:
Wat is er aan de hand in Noord-Brabant?
Van het grootse deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië
geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron
bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt merendeel uit Brabant of heeft een link met deze
provincie. Om na te gaan of er sprake is van verspreiding in de provincie, start het RIVM Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu een onderzoek.
Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van NoordBrabant uit voorzorg het volgende geadviseerd: Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten of koorts?
Beperk dan uw sociale contacten. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij
elkaar zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel social distancing.
Hoe lang duurt het advies dat vrijdagavond werd gegeven?
Dat is op dit moment nog onbekend. We verwachten begin volgende week meer informatie hierover te
kunnen geven (na afronding van het onderzoek in Noord-Brabant).
Ik woon in Noord-Brabant moet ik nu thuisblijven?
Nee, alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts adviseren we om hun
sociale contacten te beperken. Ga niet naar school, werk of naar plekken waar veel mensen bij elkaar
zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel social distancing.
Is het nodig dat ik contact met de huisarts opneem?
Nee, alleen bij hoge koorts of toenemende benauwdheid moet je contact opnemen met de huisarts.
In het belang van alle leerlingen en collega’s op school hoop ik dat je je aan deze aanwijzing houdt en dit
bij ons meldt. Hartelijk dank voor je medewerking.
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