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Leiderdorp, 2 maart 2020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  

De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Mogelijk 
maakt u zich zorgen. We zullen u daarom via deze weg informeren hoe wij 
omgaan met de uitbraak van het coronavirus.  

We volgen op school de richtlijnen van het RIVM qua voorzorgsmaatregelen, 
wat betekent dat: 
 

• leerlingen en leerkrachten vaker dan normaal hun handen moeten 
wassen 

• je als je moet niezen, je dat in je elleboog of mouw doet 
• je papieren zakdoekjes en papieren handdoekjes gebruikt 

 
Het RIVM raadt op 2 maart op hun website aan om fysiek contact met mensen 
te beperken die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het coronavirus. 
Deze mogelijk besmette mensen mogen niet naar hun werk of school. Dit geldt 
voor de volgende twee groepen mensen: 

• Huisgenoten van patiënten met COVID-19 
• Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus 

heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het gaat om de 
volgende gebieden: 

o China (inclusief Hong Kong en Macau) 
o Singapore 
o Zuid-Korea 
o Iran 
o de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, 

Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, 
Emilia-Romagna en Ligurië. 

Deze klachten kunnen het begin zijn van COVID-19.  
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Kinderen en medewerkers die terug zijn gekomen uit een gebied waar COVID-
19 heerst en nu verkoudheidsklachten of koorts hebben, moeten dus 
thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten. 

Voor actuele informatie kunt u terecht op de volgende websites: 
 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
https://ggdhm.nl/nieuws/item/nieuws/meest-gestelde-vragen-over-het-coronavirus 
 

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Indien de ontwikkelingen rondom het virus daar aanleiding toe geven, zullen 
wij u nader informeren.  

 

Met vriendelijke groet,  

Marton de Pinth 

Directeur-bestuurder PROOLeiden-Leiderdorp 

 


