Beste

Omdat de besmettingen met het coronavirus nog steeds in licht stijgende lijn gaat, wordt de vraag gesteld
naar de wijze van omgaan met evenementen zoals schoolfeesten, optredens, opendeurdagen,…
Zolang het aantal patiënten beperkt blijft, is het nemen van drastische maatregelen zoals sluiting van scholen
of afgelasting van schoolactiviteiten niet nodig.
Waar wel de nodige prioriteit moet naartoe gaan, zijn de mensen die tot de risicogroep behoren: oudere
mensen en mensen met al andere (ernstige) gezondheidsklachten. Zij moeten de tips die we hieronder
weergeven nauwgezet toepassen. Daarenboven wordt hen aangeraden om slecht verluchte plaatsen,
plaatsen waar veel andere mensen zijn, te mijden.
Wij raden deze mensen dus af om naar bijeenkomsten/evenementen te gaan waar veel volk wordt verwacht.
Met een aantal eenvoudige maatregelen kan de verspreiding van het coronavirus of andere virussen
voorkomen worden:
•
•
•
•
•
•

was je handen regelmatig 40 tot 60 seconden met zeep;
gebruik een papieren zakdoekje en gooi het na gebruik meteen weg in een afsluitbare vuilbak;
heb je geen papieren zakdoekje bij de hand, hoest of nies in de binnenkant van je ellenboog;
vermijd het om handen of kussen te geven;
vermijd contact met personen met luchtwegenaandoeningen (bv. niezen en hoesten);
blijf thuis wanneer je ziek bent. Bel de huisarts bij het vermoeden van een besmetting, ga niet in
de wachtzaal zitten.

Het stadsbestuur blijft in contact met de bevoegde instanties en volgt de situatie verder op. Momenteel
kunnen alle geplande activiteiten blijven doorgaan, zowel op school als bij de naschoolse activiteiten.
Er wordt wel aan de ouders gevraagd om bij enig teken van ziekte de kinderen thuis te laten. Zodra een kind
ziek wordt, dan wordt het uit de groep verwijderd en worden de ouders gebeld.
Meer informatie?
• www.info-coronavirus.be.
• Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
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