Schijndel, 2 maart 2020
Referentie: TMi.20200302.AS

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Op de site van het Elde College treft u informatie aan over de manier waarop de
school voorzorgsmaatregelen treft m.b.t. het coronavirus. Via dit bericht willen
we u nader informeren.
Het Elde College volgt vooralsnog de richtlijnen van het RIVM (zie www.rivm.nl).
Dat betekent dat we aan alle leerlingen en medewerkers vragen om extra
aandacht te besteden aan hygiëne:
-

regelmatig handen wassen met zeep (de school heeft desinfecterende
zeep aangeschaft voor alle toiletruimtes);
hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;
gebruiken van papieren zakdoekjes die direct na gebruik weggegooid
worden.

Het Elde College besteedt extra aandacht aan de schoonmaak van toiletten,
deurklinken, toetsenborden en leermiddelen of apparaten die door wisselende
groepen leerlingen gebruikt worden.
Vertoont uw kind griepverschijnselen (hoesten, koorts) en bent u in een
risicogebied geweest, heeft u contact gehad met iemand die in een risicogebied
geweest is of heeft u contact gehad met iemand die door het coronavirus besmet
was: neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD. Houd uw kind
thuis tot er meer duidelijkheid over de situatie is.
Vertoont uw kind griepverschijnselen (hoesten, koorts) en bent u niet in een
risicogebied geweest en heeft u geen contact gehad met anderen die mogelijk
besmet zijn, houd uw kind thuis tot het koortsvrij is.
Volg bij ziekmeldingen de procedure van de school.
Leerlingen die verkouden zijn, maar geen koorts hebben, kunnen gewoon naar
school komen. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
Tijdens Eldeweek 3 staan diverse (buitenlandse) reizen, uitwisselingen en
activiteiten gepland. Deze gaan door, tenzij het ministerie van Buitenlandse
Zaken een negatief reisadvies formuleert.
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen en de adviezen van het RIVM en het
ministerie op de voet. Wij zullen u verder informeren indien daartoe aanleiding
is.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Directie Elde College

