
 
      Gent, donderdag 18 juni 2020  

  
Betreft: Besmetting op school  
  

 

  Geest voor  
 innovatie  

 Geest voor 
creativiteit  

 Geest voor 
kwaliteit  

 Geest voor 
inspiratie  

Beste ouder  
  
Er werd corona vastgesteld bij een medewerker op onze school.  
  

Gezien de reeds gehanteerde hygiënemaatregelen en de gevormde bubbels op school, kwam uw kind niet  

in nauw contact met iemand met corona.   
  
Wat moet je doen?  
  
1) Beperk je sociale contacten  

• Je hoeft niet altijd thuis te blijven. Je kan dus nog naar school of blijven werken. Spreek wel zo 
weinig mogelijk af met andere mensen. Verplaats je alleen als het nodig is.  

• Als volwassene draag altijd een mondmasker als je je woning verlaat. Kinderen tot 12 jaar hoeven 
geen mondmasker te dragen.  

• Hou 1,5 meter afstand van anderen.  
  
2) Volg je gezondheid op  

• Je had niet langer dan 15 minuten contact met deze persoon. De kans is klein dat je corona krijgt.  
• Voel je je ziek: heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, heb je keelpijn, kan je 

niet zo goed meer ruiken en proeven? Bel je huisarts.  
  
3) Bescherm jezelf en anderen  
Volg de maatregelen op zoals steeds:  

• Hoest en nies in een zakdoek. Gooi papieren zakdoeken in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je 
handen. Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog.  

• Was je handen met water en zeep. Doe dat meerdere keren per dag, gedurende 40 tot 60 seconden. 
Droog je handen af met een propere handdoek.  

• Raak je ogen, neus en mond zo weinig mogelijk aan met je handen.  
  
Op school blijven we verder alle nodige maatregelen respecteren.   
  
Bent u ongerust of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij:  
Directie en zorg:  09/222 01 10 
Brug:      0473/83 44 26 
Of via mail:    Bollekensschool.sec@onderwijs.gent.be 
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Corona bij medewerker op school.  

Uw kind kwam niet in nauw contact met deze persoon.  

Wat moet je doen?    

1) Je kan naar school.  

 
2) Beperk je sociale contacten  

 
3) Volg je gezondheid op  Voel je je ziek? Bel je huisarts.  

 

4) Bescherm jezelf en anderen  

  

  

Vragen?  

Directie en zorg: 09/222 01 10  
Brug:    0473/83 44 26  
Of via mail:   Bollekensschool.sec@onderwijs.gent.be  
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