Corona Nieuwsbrief Q&A NoMa 24-08-2020.

Veel gestelde vragen over Covid 19.

1. Wanneer mag een kind niet naar school?
Als het kind Corona gerelateerde klachten heeft blijft de leerling thuis.
Dat zijn:
• Verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (boven 38 graden Celsius), benauwdheid, en/of
verlies van reuk of smaak.
• Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft dan blijft het kind ook thuis.
Adviseer ouders om het kind te laten testen als het kind zelf klachten heeft.
Kinderen van 0-6 jaar met verkoudheidsklachten mogen wel naar school, hoort wat bij de
leeftijd.
Het kind blijft wel thuis wanneer:
•
•
•
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het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft;
het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid
heeft.
In alles geldt dat de schooldirecteur een dringend advies geeft, het blijft dus een advies.
Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar
school?
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten.
Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend
bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen.
Welke scheidslijnen zijn er rond leeftijd met gezondheidsklachten; wat kan wel en wat
niet?
Uit rood-oranje vakantie gebied: geldt 0-4-jarigen gaan 10 dagen in quarantaine, 4 tot 12jarigen mogen naar school en 13-jarigen gaan 10 dagen in quarantaine.
Kunnen groepsactiviteiten (excursies) met een groep kinderen weer plaatsvinden?
Het mag wel, denk er wel goed over na. Kan je alle RIVM-maatregelen uitvoeren als
onderlinge afstand en triage toepassen, denk in risico en veiligheid. Het mag wel.
Welke afstandsregels gelden er tussen leerkracht en leerling?
Geen. Alleen tussen volwassenen geldt de 1.5 meter afstand houden.
Wanneer moet ik de GGD informeren over leerlingen met gezondheidsklachten.
Wanneer in één groep, 3 of meer kinderen ziekteverschijnselen hebben (Corona
gerelateerd) meld je dit bij de GGD
Mogen NSA activiteiten weer plaatsvinden?

Ja, dat mag. Mits triage wordt toegepast en er voor getekend wordt. Volwassenen houden
de 1.5 meter aan en na afloop worden materialen en ruimte schoongemaakt.
8. Ouders zijn met gezondheidsklachten thuis in afwachting van de test, mogen de kinderen
wel naar school.
Als de kinderen gezond zijn mogen ze naar school, hebben zij klachten dan blijven ze thuis.
Als de ouder koorts heeft blijft iedereen in het gezin thuis in afwachting van de uitslag.
Ouders met Covid-19 klachten mogen hun kinderen in afwachting van de testuitslag niet
halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor
zullen ze anderen moeten vragen.
9. Is de quarantaine verkort?
Ja, de quarantaine is van 14 dagen naar 10 dagen.

