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1 Uitgangspunten protocol  
 

Dit protocol is specifiek bedoeld voor de situatie op Canisius Almelo en Tubbergen.  

Het is een vertaling van de landelijke richtlijnen naar de situatie bij ons op school.  

 

Aanpassingen protocol 

We beseffen dat de ontwikkelingen rondom het Corona-virus snel kunnen wijzigen. Daarom geldt de inhoud van dit 

document vanaf 18 september 2020 tot het moment er wijzigingen in het besluit van de overheid en/of richtlijnen van 

het RIVM gelden.  Mocht er aanleiding toe zijn kan het document ter verduidelijking of volledigheid worden aangevuld.  

 

De belangrijkste richtlijnen 

Nieuwe richtlijnen (per 5 okt. 2020) 

• Het dragen van een mondkapje is vanaf maandag 5 okt. 2020 verplicht1 tijdens verplaatsingen en 

praktijkvakken/practica. Onder verplaatsingen verstaan we leswisselingen, lopen naar aula enz.  

• Leerlingen en medewerkers zorgen zelf voor een (schoon) mondkapje. 

Oude richtlijnen 

• Tussen medewerkers en leerlingen, en tussen medewerkers onderling geldt de 1,5 meter afstand regel. Indien 

het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld bij praktijkvakken) kan van de 1,5-

meter-afstandsregel worden afgeweken. Er zijn gezichtsschermen, mondkapjes en handschoenen beschikbaar. 

• Regelmatig handen desinfecteren en/of wassen. 

• Geen handen schudden. 

• Niezen en hoesten in de elleboog. 

• Bij klachten blijft men thuis. 

• Bij bezoekers passen we de zogenaamde ‘triage’ toe. We gebruiken hiervoor de gezondheidscheck van de 

overheid. Bezoekers worden geregistreerd. Triage bezoekers: klik hier voor de gezondheidscheck bezoekers 

 

Onderwijs op afstand  

Binnen Canisius hebben we daarnaast de volgende afspraken: 

• Het basisrooster is leidend, zowel bij het onderwijs op school als bij het onderwijs op afstand. 

• Alle onderwijs op afstand geven en volgen we via Microsoft Teams. 

• Leerlingen die thuis moeten blijven, maar niet ziek zijn, moeten een dag na absentmelding online ‘aanhaken’ bij 

de les. Leerlingen die niet online aanwezig zijn, worden gemeld.   

• Docenten die thuis moeten blijven, geven z.s.m. onderwijs op afstand, terwijl de leerlingen (onder toezicht) in 

het lokaal zitten. 

De kaders / verwachtingen voor leerlingen en docenten zijn uitgewerkt in een overzicht, zie bijlage 1 en bijlage 2. 

 

2 Aanwezigheid van medewerkers/leerlingen 
 

Het uitgangspunt is dat een leerling die gezond is op school komt. Mocht de vraag zich voordoen (bij de leerling/ouders 

en/of de school) of het verantwoord is om te komen, wordt in alle gevallen een advies van een arts/GGD gevraagd. Dit 

advies is leidend bij de beslissing die hierover uiteindelijk wordt genomen. 

 

Wanneer blijf je thuis? 

Om te bepalen of iemand thuis moet blijven, kan gebruik worden gemaakt van de beslisboom, zie bijlage 3 of  klik hier. 

Een medewerker/leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:  

• Neusverkoudheid of hoesten 

• Moeilijk ademen/benauwdheid  

• Bij verhoging of koorts 

• Plotseling verlies van reuk of smaak  

• Als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Als het symptomen betreft die niet tot een ziekmelding leiden, geeft de docent onderwijs op afstand. Een leerling die 

thuis moet blijven volgt de lessen online en neemt daartoe zelf het initiatief. 

                                                                 
1 Verplichting is vastgesteld na overleg met de MR (d.d. 2 okt. 2020) 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Gezondheidscheck.pdf
https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk
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Afmelden gedurende een schooldag? 

• Een medewerker/leerling die in de loop van een werkdag symptomen ontwikkelt, meldt zich af via de normale 

procedure en gaat naar huis.  

• In het geval van een leerling zal er altijd contact met ouder(s)/verzorger(s) opgenomen worden. 

Als het symptomen betreft die niet tot een ziekmelding leiden worden de lessen online gegeven of gevolgd. 

 

Wanneer mag je weer naar school? 

Een medewerker/leerling mag weer naar school als: 

• Hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de corona test een negatieve uitslag heeft (dit geldt alleen als je niet in 

quarantaine zit. Zit je wel in quarantaine, lees dan de volgende paragraaf).  

• Iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.  

 

Wanneer een test aanvragen? 

Een medewerker/leerling met symptomen van een besmetting met het Covid-19 virus, blijft thuis, meldt zich aan voor 

een test en blijft tot de uitslag thuis. Als de uitslag positief is, blijft de medewerker/leerling in thuisquarantaine. Bij een 

negatieve uitslag, komt de leerling op school, mits hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft. Klik hier voor het aanvragen 

van een test.  Medewerkers uit het onderwijs kunnen voorrang krijgen. Zij melden zich bij de directeur.  

 

Welke testen zijn betrouwbaar? 

Er zijn verschillende testen in omloop en het aanbod zal groter worden. Op dit moment gaan wij ervan uit dat alleen PCR-

testen betrouwbaar zijn. Deze testen worden ook door de GGD ingezet. Ze zijn gecertificeerd door het RIVM.  

 

Na testen thuisblijven 

Als je getest bent, dan is het belangrijk dat je thuis blijft totdat de uitslag bekend is. Je kan zelf de uitslag in de gaten 

houden op coronatest.nl, maar bij een positieve uitslag word je altijd gebeld door de GGD. De GGD geeft het advies om 

vooral digitaal je uitslag te bekijken. "Dat gaat het snelste, vaak sneller dan het afwachten van een telefoontje."  

Tip: vraag alvast voor uw kind een DigiD aan. De persoon die getest is wacht thuis op de uitslag. Huisgenoten mogen wel 

naar het werk of school, tenzij de persoon die getest is last heeft van koorts of benauwdheid. In dat geval blijft het hele 

gezin thuis, ook als zij zelf geen klachten hebben. 

 

Isolatie →thuisblijven bij positieve test 
Als je een positieve uitslag op de test hebt ontvangen, dan ben je patiënt, je hebt corona. Je moet dan thuis blijven en in 

isolatie gaan. Je mag niet naar school, werk en ook niet naar de winkel voor een boodschap of naar buiten om de hond uit 

te laten. Ook voor de omgang met je huisgenoten zijn er strenge adviezen. Je blijft zoveel mogelijk in een eigen kamer. Je 

eet en slaapt daar, in je eentje. Je hebt zo weinig mogelijk contact met de andere mensen in huis. Je zorgt voor minimaal 

1,5 meter afstand als je de kamer echt uit moet. Isolatie duurt minimaal 7 dagen, geteld na de eerste ziektedag, en de 

patiënt moet 24 uur klachtenvrij zijn.  

Daarnaast stel je een lijst op met namen van personen met wie je nauw in (fysiek) contact bent geweest én personen met 

wie ben je langer dan 15 minuten én op minder dan 1,5 m. afstand bent geweest. Deze personen zijn jouw nauwe 

contacten. Jij (of je ouders) moet deze personen inlichten dat zij een nauw contact en dus 10 dagen in quarantaine 

moeten. Als het om leerlingen en/of medewerkers van school gaat, dan ontvangen wij ook graag die lijst.  

Nauw of overig contact? 

Vanaf 2 november 2020 hanteert de GGD de volgende richtlijn: Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn 

geweest (meer dan15 minuten op minder dan 1,5 meter) zijn  een nauw contact. Zij gaan uit voorzorg 10 dagen in 

quarantaine. Medeleerlingen hoeven niet in quarantaine, tenzij ze buiten schooltijd ook intensief contact hebben gehad 

met de besmette leerling. Zie bijlage 5 voor de informatiebrief van de GGD voor nauwe contacten. 

De overige klasgenoten en medewerkers zijn ‘overige contacten’, zij mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen 

die passen bij COVID-19. Zie bijlage 6 voor de informatiebrief van de GGD voor overige contacten. 

Klik hier voor de informatie van GGD Twente 

https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen/hoe-kun-je-je-op-corona-laten-testen
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen/hoe-kun-je-je-op-corona-laten-testen
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-informatie-voor-scholen-en-kinderopvang/besmetting-op-school-voortgezet-onderwijs
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Quarantaine → thuisblijven vanwege een huisgenoot of nauw contact 
Quarantaine is een maatregel voor mensen die contact hebben gehad met een positief geteste persoon, maar (nog) niet 

ziek zijn.  

Als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op corona, kun je al besmettelijk zijn voor anderen, ook al heb 

je zelf nog geen ziekteverschijnselen en ben je klachtenvrij. Dit is de reden dat we huisgenoten en nauwe contacten 

dringend vragen om in quarantaine te gaan. De meeste mensen die ziek worden krijgen de klachten binnen 10 dagen na 

het laatste contact. Daarom moeten zij gedurende 10 dagen voor de zekerheid thuis blijven, om zo de verspreiding  van 

het virus tegen te gaan. Tussendoor een test doen heeft weinig zin. Ook als die uitslag negatief is, blijf je 10 dagen in 

quarantaine. In bijlage 5 vind je een informatiebrief van de GGD voor nauwe contacten. 

Terugkomst uit een gebied met code oranje of rood? 

Na terugkomst uit een gebied met code oranje of rood gaat de medewerker/leerling 10 dagen in thuisquarantaine. Dat 

geldt ook als het land of gebied tijdens de reis van kleur is verschoten. De medewerker/leerling werkt thuis verder en 

geeft/volgt de lessen online. 

 

3 Communicatie bij besmetting op school 
 

Op het moment dat een besmetting op Canisius wordt geconstateerd, gelden de richtlijnen en protocollen van de 

deskundigen van de GGD. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door hen. Zij zijn deskundig en 

weten wat goed is om te doen en wat juist niet.  

Over het algemeen zal het volgende gelden: 

 

• De besmette leerling/medewerker blijft 10 dagen thuis in quarantaine.  

• De GGD is een contactonderzoek gestart om uit te zoeken met wie de besmette persoon in contact is geweest.  

• De GGD bepaalt of en welke personen verder onderzocht gaan worden. Zij hebben hierover bericht ontvangen 

van de GGD en verblijven nu in thuisquarantaine.  

• Wie geen bericht heeft gekregen van de GGD mag gewoon naar school.  

• De GGD bepaalt of en welke maatregelen verder nodig zijn.  

• Medewerkers, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zullen geïnformeerd worden, waarbij we de privacywetgeving 

in acht zullen nemen. 

 

4 Algemene regels op de locatie Almelo en Tubbergen 
 

Aankomst en vertrek 

• Bij binnenkomst draagt iedereen een mondkapje en desinfecteert zijn/haar handen. 

• Na de lessen gaan leerlingen direct naar huis. Zij blijven niet ‘hangen’ of rond het gebouw. 

 

Op de gang en in de pauze 

• Tijdens verplaatsingen, dus tijdens leswisselingen of als men naar de aula loopt, draagt iedereen een mondkapje. 

• We hanteren gescheiden pauzes. 

• In de gangen loopt iedereen rechts.  

• We houden rekening met elkaar en houden 1,5 m. afstand tot volwassenen. 

• Bij goed weer wordt er zo veel mogelijk buiten gepauzeerd. 

• De ramen en deuren staan open t.b.v. de ventilatie, tenzij het weer en/of de buitentemperatuur dit niet toelaat. 

• Voor surveillanten zijn hesjes beschikbaar met de boodschap om 1,5 m. afstand te houden.  

• Versnaperingen voor leerlingen zijn te koop.  

 

In de leslokalen 

• In alle lokalen en verkeersruimtes zijn voldoende middelen beschikbaar om hygiëne te waarborgen. 

• Lokaalwisselingen van leerlingen beperken we zoveel mogelijk. 

• Leerlingen gaan voor een docent een lokaal in. Zij gedragen zich fatsoenlijk als zij ‘alleen’ in een lokaal zijn.  
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• Leswisselingen verlopen als volgt: Leerlingen wisselen eerst. Daarna de docenten. Deze stromen zijn dus niet 

tegelijkertijd. 

• Tijdens praktijklessen en practica draagt iedereen een mondkapje. 

 

Klimaat en ventilatie 

• Onderstaande punten rond ventilatie en luchtcirculatie zijn aanvullend op de RIVM-richtlijnen. De RIVM-kaders 

zijn en blijven de basis.  

• De docent zet tijdens de les ramen en deuren open, tenzij het weer en/of de buitentemperatuur dit niet 

toelaten. Tussen de lessen door, worden de lokalen doorgelucht.   

• Alle lokalen en ruimtes op beide locaties kunnen en mogen gebruikt worden.  

• De aanwezige ventilatiesystemen zijn door onze onderhoudspartners zodanig ingeregeld dat er langer en meer 

geventileerd wordt dan gebruikelijk en enkel met verse buitenlucht (geen recirculatie). 

• We gebruiken geen airco’s en losse ventilatoren, omdat deze systemen de lucht in de ruimte verplaatsen en niet 

verversen. 

 

Schoonmaak 

• Tafels en stoelen: leerlingen en docent maken deze bij aankomst schoon. 

• Contactpunten, sanitair, maar ook de tafels en stoelen worden extra gereinigd door de schoonmaak naast de 

reguliere schoonmaakplanning. 

 

Bovenstaande afspraken zijn afgedrukt op een poster en terug te vinden in de school, zie bijlage 4. 

 

5 Andere activiteiten 
 

Informatieavonden / oudergesprekken 

Per avond bekijken we of het wenselijk en mogelijk is om in kleine groepen en binnen de richtlijnen van het RIVM fysieke 

informatieavonden te organiseren.  Mochten we ervoor kiezen om de oudergesprekken online (via Microsoft Teams) te 

voeren, dan kunnen ouders hiervoor gebruik maken van de laptop van hun kind. 

 

Excursies 

Voorlopig worden er tot 1 maart 2021 geen meerdaagse reizen, excursies en uitwisselingen georganiseerd. Ook geen 

excursies waarbij wij leerlingen van andere scholen ontvangen. 

We maken een uitzondering voor onderwijsprojecten en/of dagexcursies die in de regio georganiseerd worden. 

 

Stages vmbo Tubbergen 

De stagecoördinator informeert de leerling en ouder(s)/verzorger(s) over het wel of niet door kunnen laten gaan van 

stages.  
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6 Bijlagen 
Bijlage 1 Kaders/verwachtingen leerlingen 
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Bijlage 2 Kaders/verwachtingen leerlingen en docenten 
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Bijlage 3 Beslisboom 
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Bijlage 4 Poster met afspraken 

 

  

Tijdens verplaatsingen en 

practica / praktijklessen. 
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 Bijlage 5 Informatiebrief GGD Nauw contact 

 

Informatie voor nauwe contacten van positief geteste COVID-19-patiënt 

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 9 oktober 2020  

Beste meneer, mevrouw, 

U krijgt deze brief omdat u een nauw contact bent van een COVID-19-patiënt. Of omdat uw zoon/dochter een nauw 
contact is. Lees deze brief goed door, hierin staat belangrijke informatie. 

Het belangrijkste is dat u 10 dagen in thuisquarantaine blijft, omdat u na het laatste risicocontact nog ziek kunt worden. 
Door thuis te blijven is de kans klein dat u andere mensen besmet als blijkt dat u ziek bent. U kunt klachten krijgen zoals: 

• verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

• (licht) hoesten 

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

• kortademigheid/benauwdheid 

• verhoging óf koorts boven de 38 graden 
  

Krijgt u één of meer van deze klachten? Of krijgt u andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de GGD. 
De GGD bespreekt met u uw klachten en of u getest kunt worden op COVID-19. 

Het kan zijn dat de GGD telefonisch contact met u opneemt tijdens de quarantaineperiode. Heeft u hulp nodig als u in 
thuisisolatie gaat vanwege corona? Kijk in de brochure hulp en steun bij 
thuisquarantaine op Rijksoverheid.nl/quarantaine. 

In deze brief geven wij u een aantal leefregels voor de thuisquarantaine. Houdt u zich aan deze regels. Dit kan soms best 
moeilijk zijn. Ook als u COVID-19 heeft gehad of denkt gehad te hebben, moet u in thuisquarantaine. Het is belangrijk dat 
u de leefregels opvolgt. Zo helpt u voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en dat mensen om u heen besmet 
raken. 

Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de 
huisarts.   

Leefregels 

1. Blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang geen bezoek 

• U werkt thuis* en gaat niet met openbaar vervoer. 

• Kinderen t/m 12 jaar mogen naar kinderopvang, school en/of sporten. 

• Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen als u 
geen klachten heeft. Let daarbij op dat u 1,5 meter  afstand van anderen houdt en maak geen lichamelijk contact. 

• U mag in uw tuin of op uw balkon zitten. 

• Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD). 

  

  

  

  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2020/09/18/brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2020/09/18/brochure-hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine
http://www.rijksoverheid.nl/quarantaine
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• Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U heeft zo weinig mogelijk contact met uw 
huisgenoten en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks. 

• Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op 
met de arts. Geef daarbij aan dat u een nauw contact bent van een COVID-19-patiënt. 

• U moet thuisblijven tot 10 dagen na de laatste keer dat u bij de patiënt met COVID-19 was.   

• Als u uit quarantaine gaat na 10 dagen en weer naar buiten mag, volg dan de algemene adviezen op. De adviezen 
die op dit moment gelden in Nederland over naar school gaan, werken, etc. staan op Rijksoverheid.nl. 

2. Let op gezondheidsklachten 

• U moet uw gezondheid extra goed in de gaten houden tot 14 dagen na het contact met de positief geteste 
persoon, omdat u mogelijk nog ziek kunt worden. U kunt klachten krijgen zoals: verkoudheidsklachten; 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping),  kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts boven de 38 graden. 

• Krijgt u één of meer van deze klachten? Of krijgt u andere klachten? Neem dan telefonisch contact op met de GGD. 

• Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct 
de huisarts.  

• Als u denkt dat u koorts heeft, meet u uw temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een temperatuur van 
38,0 graden of hoger. 

• Als er kinderen bij u wonen, check dan elke dag of zij klachten krijgen. 

• Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem dan per telefoon contact op met de GGD. Als dat nodig is, wordt 
u getest op COVID-19. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is. 

3. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne 

• Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd: 
o na hoesten en niezen 
o nadat u op het toilet bent geweest 
o na het schoonmaken en opruimen 
o voor het (bereiden van) eten 

• Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi 
van uw elleboog. 

• Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw handen.  
  

Heeft u nog vragen?  

• Neem dan contact op met de GGD Twente. Wij zijn van maandag tot en vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur te 
bereiken op telefoonnummer 053  487 6840.   

Meer informatie vindt u op:  
• Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) | RIVM  
• Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl   
• https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-informatie-voor-scholen-en-kinderopvang/besmetting-op-school-

voortgezet-onderwijs 
 

 

 

* Ook als u in de zorg werkt houdt u zich aan de 10 dagen quarantaine. Bij hoge uitzondering en alléén als de 
zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hiervan afgeweken worden in overleg met uw leidinggevende . U mag dan zelf 
geen klachten hebben en dient tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II te dragen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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Bijlage 6 Informatiebrief GGD Overig contact 

Informatiebrief bij de LCI-richtlijn COVID-19 | richtlijnen 2 november 2020  

Informatie voor ouders/verzorgers van klasgenoten van een leerling met COVID-19 

 
U krijgt deze informatie omdat een klasgenoot van uw kind positief getest is op COVID-19. 
 
Omdat er geen sprake is geweest van nauw contact, hoeft uw kind niet in quarantaine. 
 
Omdat uw kind tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet u deze periode 
de gezondheid van uw kind goed in de gaten houden. Uw kind kan klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals: 

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 

• (licht) hoesten; 

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 

• kortademigheid/benauwdheid; 

• verhoging óf koorts boven de 38 graden. 
 

Als uw kind klachten krijgt 

• Als uw kind klachten krijgt, mag uw kind niet naar buiten. Houd uw kind dan thuis. 

• Neem per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt uw kind getest op COVID-19. Uw kind 
blijft thuis en uw kind heeft geen contact met anderen totdat de testuitslag bekend is. 

 
Wordt uw kind ernstig ziek of heeft uw kind medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, 
maar bel direct de huisarts. 
 

Leefregels 

Tot 14 dagen na het laatste fysieke contact met de persoon die positief getest is, gelden de volgende leefregels: 
 

Hygiëne 

• Uw kind wast regelmatig zijn/haar handen met water en zeep. Uw kind doet dit altijd: 
o na hoesten en niezen; 
o nadat uw kind op het toilet is geweest; 
o voor het (bereiden van) eten. 

• Uw kind gebruikt voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft uw kind geen papieren zakdoek bij de hand? Leer 
het dan te hoesten in de plooi van zijn/haar elleboog. 

• Uw kind gebruikt een zakdoek maar 1 keer, gooit de zakdoek na gebruik weg, en wast daarna zijn/haar handen. 
 

Afstand en social distancing 

• Zorg ervoor dat uw kind zoveel mogelijk drukte vermijdt. 

  

  

  

  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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• Uw kind mag wel naar school en deelnemen aan groepsactiviteiten, zoals sporten. 

• Het is belangrijk dat uw kind 1,5 meter afstand (2 armlengtes) houdt van volwassenen die niet tot het huishouden 
behoren. 

  
Als uw kind geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de algemene adviezen 
die op dat moment gelden in Nederland rondom COVID-19.  
 

Heeft u nog vragen?  

• Neem dan contact op met de GGD Twente. Wij zijn van maandag tot en vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur te 
bereiken op telefoonnummer 053  487 6840.   

Meer informatie vindt u op:  
• Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) | RIVM  
• Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl   
• https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-informatie-voor-scholen-en-kinderopvang/besmetting-op-school-

voortgezet-onderwijs 
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