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Onderwerp:  Informatie COVID-19 

 
 
Beste meneer, mevrouw, 

Helaas blijkt dat er op uw school enkele mensen positief zijn getest op het coronavirus. Vanuit de 
GGD wordt bij iedereen die positief test een bron- en contactonderzoek gestart. Hierbij informeren we 
de personen over hun uitslag, en gaan we na of er andere personen (contacten) zijn die risico hebben 
gelopen besmet te zijn. Soms moeten contacten in quarantaine. Dit kan het geval zijn in de volgende 
gevallen: 

 Huishoudcontacten moeten 10 dagen na het laatste contact met de positief getest persoon in 
quarantaine. 

 Nauwe contacten (langer dan 15 minuten aaneengesloten binnen 1.5 meter) moeten 10 
dagen na het laatste contact in quarantaine. 
 
Overige contacten (iedereen die wel in contact is geweest, maar niet onder nauwe contacten 
vallen) hoeven niet in quarantaine.  

 
Een uitzondering hiervoor is bij kinderen tot en met 12 jaar. Als kinderen een nauw contact zijn, 
mogen ze wel naar school en georganiseerd sporten. Dit wordt met de ouders van de kinderen 
gedeeld tijdens het bron- en contactonderzoek. Dit komt omdat het risico dat kinderen besmet raken 
zeer klein is, en de ze weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus.  
 
Op dit moment hebben we de situatie op IKC De Brug goed in beeld. We hebben bron- en 
contactonderzoek gedaan. Iedereen die besmettelijk is zit in isolatie en iedereen die nauw contact is 
zit in quarantaine.. Om die redenen achten wij het veilig dat de school openblijft, en de kinderen 
gewoon naar school blijven gaan.  
 
Wat met name van belang is zijn de algemene maatregelen: 

 Volwassenen houden afstand van elkaar, minimaal 1.5 meter. 

 Volwassenen hoeven geen afstand te houden tot kinderen jonger dan 12 jaar. 

 Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. 
 
Volwassenen met klachten blijven thuis en laten zich testen. Kinderen met enkel 
verkoudheidsklachten mogen naar school, tenzij ze in contact zijn geweest met een bewezen positief 
getest persoon. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met onze 
coronalijn. Dit kan telefonisch via 0800 – 844 6000 (keuze 1). Deze lijn is 7 dagen in de week van 9.00 
– 17.00 uur bereikbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Coronabestrijding 

GGD Gelderland-Midden 


