Naar aanleiding van vragen van ouders en informatie die we hebben gekregen van de GGD
houden we hier de informatie bij over de maatregelen rondom ziekteverschijnselen. Deze
informatie zal regelmatig geupdate worden.
Voor ons aller gezondheid blijft het belangrijk om samen alert te blijven en actief te handelen
om corona op tijd in te dammen. Graag zien we zo veel mogelijk kinderen weer terug op
school. Maar er zijn ook redenen om thuis te blijven.
Wanneer mag een kind naar school?
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school.
NB: dit geldt niet voor medewerkers. Zij blijven bij klachten uit voorzorg thuis in afwachting
van een test.

Kinderen en medewerkers mogen niet naar school in de volgende situaties:
●
●

●

als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker positief is getest
voor het coronavirus
als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker naast
verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, ook
koorts en/of benauwdheid heeft. Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven
als een medewerker nauw contact heeft gehad buiten het huishouden met iemand
die positief is getest voor het coronavirus

Wat als een leerling het virus heeft?
Bij een positief getest kind op school is er geen reden de school te sluiten of de klas naar
huis te sturen. Het zieke kind moet thuis blijven en klasgenoten mogen gewoon naar school
komen, behalve als zij zelf ook klachten hebben.
Leerkrachten en andere medewerkers van de klas mogen gewoon komen werken tenzij zij
zelf klachten hebben welke passen bij Covid-19. Wel moeten zij hun gezondheid goed in de
gaten houden.

Wat als een leerkracht het virus heeft?
Er is bij een positief geteste leerkracht geen reden om de school te sluiten. Indien
medewerkers rondom de positief geteste leerkracht in quarantaine moeten zullen er wel
klassen naar huis gestuurd kunnen worden.
De positief geteste leerkracht moet thuisblijven en leerlingen uit de klas mogen gewoon naar
school, tenzij ze klachten hebben die passen bij Covid-19.
Als kinderen of medewerkers in een oranje of rood gebied of land zijn geweest

Landen met een verhoogd risico op corona kunnen het label oranje of rood krijgen. Dat
betekent dat vakantie naar deze landen wordt afgeraden. Ouders en kinderen jonger dan 4
jaar die in deze landen geweest zijn, moeten na terugkomst in Nederland 14 dagen
thuisblijven. Kinderen van 4 t/m 12 jaar oud die geen klachten hebben die passen bij corona
(hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) mogen wel naar school, de buitenschoolse
opvang en sporten. Een overzicht van de oranje en rode landen is te vinden op
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Ventilatie
Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij
verspreiding van het coronavirus, zeker niet als wordt voldaan aan het bouwbesluit. De
ventilatie op MKC De Amstel voldoet op verschillende plekken van de school niet aan de
nieuwste eisen. Het gebouw voldoet wel aan de ventilatie-eisen die werden gesteld toen de
school werd gebouwd.
De school heeft een installatie die verse lucht aanzuigt en ‘vuile’ lucht afzuigt. Dit is niet
voldoende om zonder het openen van ramen en deuren voor extra ventilatie (spui-ventilatie)
voldoende verse lucht in de klaslokalen te krijgen. Daarmee worden de CO2 waarden
positief beïnvloed. Samen met de gemeente kijken we naar de aanpassingen die in het
schoolgebouw gedaan moeten worden om de ventilatie te verbeteren. In de tussentijd zullen
er frequent CO2 metingen plaatsvinden. Daarnaast houden we rekening met de extra
richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school zo
veel mogelijk luchten en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.
Wat doen wij verder op school?
●
●
●
●
●
●

kinderen wassen hun handen na binnenkomst, na buitenspelen, voor eten en
drinken
medewerkers houden onderling afstand
extra schoonmaakregels voor materiaal, meubilair en toiletten gedurende de dag
blijven gehandhaafd
registreren van zieke kinderen en medewerkers, informeren van GGD en de
ouders
bij twijfel vragen wij de jeugdarts van de GGD om advies
in geval van een corona besmetting op school hebben wij direct contact met de
GGD en het schoolbestuur en informeren wij ouders over de te nemen
maatregelen

Testen op corona
Voor iedereen in Nederland geldt: bij klachten, blijf thuis en laat je testen! Er zijn diverse
testlocaties in Amsterdam (Zuid, Noord, Nieuw-West en Zuidoost) en je kunt vaak dezelfde
dag terecht. Aanmelden voor de test kan telefonisch op 0800-1202 of via het portaal op
coronatest.nl.
Ook voor kinderen vanaf 6 jaar kan via het landelijk nummer en de website een testafspraak
gemaakt worden. Voor kinderen onder de 6 jaar schakelt het landelijke call center door naar
de GGD voor advies op maat.

Contact met de GGD
Je kunt de GGD bereiken via het telefoonnummer 020 - 555 5202, van maandag t/m vrijdag
09.00 - 18.00 uur, zaterdag en zondag 10.00 -17.00 uur. Alle informatie rond corona vind je
ook op ggd.amsterdam.nl/coronavirus.

