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UPDATE - Coronavirus
Er is bevestiging van een besmetting met het coronavirus in een Vlaamse school.
Wat betekent dat voor de school in kwestie? En verandert er iets voor andere
scholen? Dat lees je in deze nieuwe update.

Wat gebeurt er in een school met besmetting?


Er is pas sprake van besmetting na 2 positieve testen. De school ontvangt
de juiste richtlijnen en de besmette personen krijgen de nodige verzorging.



Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) voert onderzoek dat nagaat
met wie de besmette personen contact hadden.



Afhankelijk van diverse parameters (o.a. duur en intensiteit van de
contacten), worden gepaste maatregelen getroffen in samenspraak met
AZG en CLB.



Andere leerlingen en personeel van de betrokken scholen moeten naar
school gaan, maar alert blijven voor symptomen (koorts, hoesten, zich
grieperig voelen). Leerlingen die niet ziek zijn en niet in quarantaine moeten,
zijn ongewettigd afwezig als ze thuis worden gehouden.

Wat moeten we doen in onze school?


In andere Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht.



Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor
symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te
blijven.



Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan gaan ze meteen
naar huis. Ze contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en
behandeling.



Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt
de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het
Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.

Ook de preventiemaatregelen blijvend toepassen is belangrijk om het risico
op besmetting in te perken, op school én thuis:
1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe

je het best je handen wast, zie je in deze afbeelding. Het gebruik van speciale
wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van

je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een

afsluitbare vuilnisbak.
4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
5. Blijf thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
8. Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
9. Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.

Waar vind je alle antwoorden?


Op de website van de Federale Overheid vind je het antwoord op
veelgestelde vragen.



Ook viroloog Marc Van Ranst beantwoordde intussen vragen, ook van/over
scholen.



Heb je nog een vraag? Mail info-coronavirus@health.fgov.be of bel
0800 14 68 9.

