28 februari 2020
Beste
We ontvingen vandaag de volgende richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en
het Departement Onderwijs. Deze blijven conform de richtlijnen die we al eerder deze week
uitstuurden. Nieuw is de opsomming van alle risicogebieden.

Richtlijnen voor scholen en kindercrèches over kinderen die terugkeren uit vakantie

Met het einde van de krokusvakantie in zicht, stellen vele scholen zich de vraag hoe ze moeten
omgaan met kinderen die op reis zijn geweest, bijvoorbeeld naar Italië of andere landen met
coronapatiënten.
Sluiting van onderwijsinstellingen is nog niet aan de orde, maar als dit in de toekomst nodig zou
zijn, gebeurt dit op basis van art. 41 §5 van het decreet op de preventieve gezondheidsbeleid
en altijd op basis van advies van Agentschap Zorg en Gezondheid.
Samengevat komen de huidige richtlijnen hierop neer:


Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school (of de
crèche) en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.



Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn
voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school of de crèche.
Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en

opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere
opvolging en behandeling.

Hoogrisicogebieden
Reizigers die terugkeren uit China, Zuid-Korea, Iran en 11 gemeenten in Italië (Codogno;
Casapusterlengo; Castiglione van Adda; Maleo; Fombio; Bertonico; Castelgerundo; Somaglia;
San Fiorano; Terranova dei Passerini; Vo Euganeo) en symptomen van luchtwegaandoeningen
ontwikkelden tijdens de reis of in de 14 dagen die volgen op de terugkeer, moeten hun arts
opbellen en een raadpleging vragen na het vermelden van de reis.
Net zoals bij andere virale infecties kan je met enkele eenvoudige hygiënische maatregelen de
verdere verspreiding van de infectie tegengaan.


Was je handen regelmatig.



Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen.



Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen zoals
hoesten of niezen.

Met vriendelijke groet
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