15 maart 2020

Coronavirus in de regio Utrecht
Landelijk zijn er nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Dit geldt ook voor de regio Utrecht. De nieuwe maatregelen kunt u lezen
op www.rijksoverheid.nl. In deze brief leest u meer over wat de maatregelen betekenen
voor uw school.
Sluiting scholen
Op zondag 15 maart is door het kabinet besloten om alle scholen per direct te sluiten.
Dit geldt in ieder geval tot 6 april. Tijdens de persconferentie gaf minister Slob aan dat
veel scholen er niet in slagen om fysiek open te blijven, dit komt onder andere vanwege
organisatieproblemen door ziek personeel. Ook kan de fysieke veiligheid daardoor niet
gewaarborgd worden. Zorgen van ouders en medewerkers speelden ook een rol bij dit
besluit.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de opvang van kinderen van ouders die werken in
zogenoemde vitale beroepsgroepen.
Wat zijn deze vitale beroepsgroepen?
Deze zijn terug te vinden op de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
Deze maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Daarom blijven
de hygiënische en sociale voorschriften van kracht.
Hoe verspreidt het coronavirus zich?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine
druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven
maar dalen snel neer.
Hoe voorkomen we verspreiding?
Hygiënemaatregelen zijn het belangrijk om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid
kunnen veroorzaken. Het advies van het RIVM is:
•
•
•
•
•
•

Was de handen regelmatig;
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg;
Schud geen handen;
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
Houdt 1,5 meter afstand.

Actuele informatie over het coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de
vragen en antwoorden van het RIVM.
Heeft u nog vragen, bel dan het landelijk informatienummer voor vragen over het
coronavirus: 0800 – 1351 of bel met de GGDrU infectieziektebestrijding 030-63 05 400.
Met vriendelijke groet,
GGD regio Utrecht

