
  

 

Info over het coronavirus 
 

Tijdens de krokusvakantie zijn er heel wat families op vakantie gegaan, ook naar regio’s 

waar het coronavirus op ronde is. En maandag 02/03 is het weer school. Wat zijn de 

richtlijnen? 

Een overleg met vertegenwoordigers van onder andere het Departement Onderwijs, het 

Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de 

Vlaamse Overheid (CCVO) leert het volgende: 

 Kinderen en medewerkers zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren 

naar school  en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen 

hebben.  

  o    Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn 

voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan komen ze niet naar school. Krijgen ze 

symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden 

door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en 

behandeling.  

 Indien een nauw contact van leerling of medewerker een bevestigd geval van COVID 

19 is, dient de leerling of medewerker in thuisisolatie te blijven. De duur van de 

isolatie zal bepaald worden door de arts infectieziektebestrijding.  

Een mondmasker dragen op school is op dit moment niet nodig. Dat heeft alleen zin 

in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus verzorgd worden en in 

laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze patiënten onderzocht wordt.  

  

Wat kan je als ouder doen? 

Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen 

ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen 

ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.  

 Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de 

handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn 

niet nodig, gewone zeep volstaat. 
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 Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de 

binnenkant van de ellebogen. 

 Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een 

afsluitbare vuilbak. 

 Vermijd handen en kussen te geven. 

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan 

thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste 

maatregelen nemen. 

Om te weten welke de ziektesymptomen zijn en welke gebieden "hoogrisicogebieden" 

zijn, kun je terecht op: de website van Sciensano.  

Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 

 

Mochten de richtlijnen in verband met het coronavirus in de toekomst veranderen, dan 

houden we u uiteraard op de hoogte. 

 

Van harte, 

 

De Bruyne Claire       Bries Hans 
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