
maatregelen coronavirus 
Hierbij informeren we u over de maatregelen die worden genomen betreffende het 
coronavirus. 

Geachte ouders, 
 
Nu het coronavirus ons land heeft bereikt en de voorjaarsvakantie voorbij is, lijkt het ons 
verstandig uit de doeken te doen op welke manier wij willen bijdragen aan het tegenhouden 
van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. 
 
Leidend voor ons beleid is de officiële berichtgeving op de website van het RIVM; Sorghvliet 
volgt daarnaast de adviezen van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), omdat ze 
leidend zijn voor het onderwijs en de opvang in onze regio. Het spreekt vanzelf dat we ook u 
en uw kinderen vragen deze adviezen te volgen. 
 
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in 
het gezicht van een ander. De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en wijken niet af 
van de richtlijnen om verspreiding van reguliere griep- of verkoudheidsvirussen te beperken:  

● Was je handen vaak en goed gedurende minimaal 20 seconden; 
● hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
● gebruik papieren tissues en gooi deze na gebruik direct weg. 

De vakantieperiode is maandag ten einde gekomen. Misschien komen er mensen uit uw 
omgeving na een reis terug uit een gebied waar het coronavirus heerst. Als deze mensen 
niet ziek zijn, zijn zij geen risico voor u of uw omgeving. Het RIVM geeft aan dat iedereen 
gewoon naar school of werk kan.  

Als mensen koorts en hoestklachten hebben én net terugkomen uit een besmet gebied, 
mogen zij niet naar de school of het werk. Dan moeten zij telefonisch contact opnemen met 
de huisarts. De huisarts kijkt dan verder wat er gedaan moet worden. Als er verder 
onderzoek nodig is of als er maatregelen genomen moeten worden, heeft de huisarts 
hierover overleg met de GGD. Mochten maatregelen van de RIVM of de GGD betrekking 
hebben op Sorghvliet, zullen we deze onverwijld uitvoeren ter bestrijding van de verspreiding 
van het virus.  

Indien voor de schoolreizen vanwege het coronavirus een negatief reisadvies wordt 
afgegeven, dan zullen deze reizen niet doorgaan. Voor de duidelijkheid: voor ons is een 
negatief reisadvies gelijk aan code oranje (het advies alleen noodzakelijke reizen uit te 
voeren). In de komende weken staan voor klas 4 en klas 5 reizen gepland; houdt u rekening 
met de mogelijkheid dat we op het laatste moment moeten besluiten bepaalde reizen te 
annuleren.  

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte indien de situatie wijzigt. Wij vragen u ook de 
school direct te informeren indien iemand in uw directe omgeving het coronavirus heeft. 



Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van de GGD, de actuele 
pagina van het RIVM, en de rijksoverheid. 

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn kunt u 
contact opnemen met de school, via administratie@gymnasium-sorghvliet.nl  . 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens de schoolleiding van Sorghvliet, 
 
Swen Zuiderwijk 
rector-bestuurder 
 
 

http://www.ggd.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
mailto:administratie@gymnasium-sorghvliet.nl

