De Nieuwe Haven
pc basisonderwijs

Loc. Hoofdgebouw: Nassauhaven 433 3071JJ 010- 4854392
Loc. Groen: Nassauhaven 180 3071 JK 010- 4852615
Loc. Noordereiland: Pr. Hendriklaan 22 3071LE 010- 4123274

Aan alle ouders/ verzorgers van De Nieuwe Haven.

Rotterdam, 2 maart 2020.

Geachte ouders/ verzorgers,
Betreft: Coronavirus (Covid-19)
Nu het coronavirus (Covid-19) ook in Nederland is, willen we u informeren over de
maatregelen die wij op De Nieuwe Haven nemen om verspreiding van het virus te
voorkomen. Middels deze brief brengen wij u hiervan op de hoogte.
Wat kunt u / kunnen we doen om besmetting te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen zijn heel simpel en hetzelfde als bij griep- of
verkoudheidsvirussen:
-

Regelmatig en goed handen wassen met water en zeep
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi meteen na gebruik weg
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan
We geven elkaar voorlopig geen hand

Alle medewerkers op De Nieuwe Haven zullen extra aandacht besteden aan deze
maatregelen en toezien op de naleving ervan. Tevens letten wij als school extra op de
hygiëne (extra schoonmaken van oppervlakken, deurklinken, overal zeep en schone (tijdelijk
papieren) handdoekjes, geen handen geven).
Corona- symptomen
Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten, zoals kortademigheid of hoest.
Denkt u dat u of iemand in uw gezin het coronavirus heeft omdat er symptomen zijn en die
persoon in de afgelopen 2 weken in risicogebieden is geweest? Neem dan contact op met
uw huisarts.
Het RIVM past bij ontdekking van het virus het volgende protocol toe: isolatie,
contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.
Heeft u nog vragen?
Verdere informatie vindt u op de website van de GGD www.dienstgezondheidjeugd.nl en de
website van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragenantwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting. Het RIVM heeft ook een
speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030- 274 91 11.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
M. van Driel
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