Datum
Ons kenmerk
Contactpersoon
Telefoon
E-mailadres

Aan de ouders / verzorgers van
Beekdal Lyceum
Arnhem

Onderwerp:

: 08-12-2020
: 46996
: Team Corona
: 0800 8446000, keuze 1
: infectieziekten@vggm.nl

Informatie COVID-19

Geachte leerlingen en ouders,

Zoals u heeft gehoord zijn er in de afgelopen weken enkele mensen op het Beekdal Lyceum in
Arnhem positief getest op het coronavirus. Bij iedereen die positief test, start de GGD een bron- en
contact onderzoek. Uit dit onderzoek kan blijken dat mensen in quarantaine moeten. Dit betekent
thuisblijven, geen contact hebben met anderen, en dus niet naar school komen.
Wanneer moet iemand in quarantaine?
Er zijn twee redenen waarom iemand in quarantaine moet.
 Je woont in huis met iemand die positief is getest op het coronavirus.
 Je bent een nauw contact van iemand die positief is getest op het coronavirus.
Een nauw contact is iemand die langer dan 15 minuten achterelkaar binnen 1.5 meter van een
besmettelijk iemand is geweest, in zijn/haar besmettelijke periode.
Kinderen jonger dan 18 jaar zijn een uitzondering: zij hoeven niet 1.5 meter afstand van elkaar te
houden. Daarom wordt bij kinderen jonger dan 18 jaar gekeken of ze intensief contact met elkaar
hadden. De GGD beoordeelt dit en bespreekt het met deze kinderen. Als kinderen intensief contact
hadden, moeten zij in quarantaine. Als zij geen intensief contact hadden, mogen ze naar school.
Weer naar school
Een positief getest persoon moet thuisblijven tot na de besmettelijke periode. Hij of zij mag pas weer
naar school als hij/zij minimaal 24 uur geen klachten heeft gehad. De kinderen die weer op school zijn,
zijn dus niet meer besmettelijk en klachtenvrij.
Overig contact
Misschien kreeg je een brief waarin stond dat je een overig contact bent. Dit betekent dat je geen
groot risico hebt gelopen. Wel is het belangrijk dat je jouw gezondheid in de gaten houdt. Als je toch
klachten krijgt die passen bij het coronavirus, blijf thuis en laat je testen.
Veilig naar school
De GGD had de afgelopen weken zeer regelmatig contact met de directeur van de school. Samen
hebben we besproken wat de juiste stappen zijn om verspreiding van corona te voorkomen. Heb je
geen brief gekregen waarin staat dat je in quarantaine moet? Dan is het veilig om naar school te gaan.
Meer informatie
Heb je nog vragen over deze brief? Er is veel informatie online beschikbaar. Op de websites van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl en van het RIVM (www.rivm.nl) staan uitgebreide vraag en
antwoord secties. Daarnaast staat op de website van de VO-raad (www.vo-raad.nl) meer specifieke
informatie omtrent corona en het voortgezet onderwijs.
Heb je nog andere, aanvullende vragen? Dan kun je bellen met onze corona-lijn. Het telefoonnummer
is 0800 – 844 6000 (keuze 1). Deze telefoonlijn is 7 dagen in de week van 9.00 – 17.00 uur
bereikbaar.
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Met vriendelijke groet,
Afdeling Infectieziektebestrijding,
Corona-team GGD Gelderland-Midden
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