
 

 
 
 
 
 

 

Beste ouders, 
 

In de school van uw kind werd een besmetting van een leerling  met het coronavirus COVID-19 
vastgesteld. We kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral wenst te vernemen 
wat het effect op je kind kan zijn. Met deze brief willen wij je hierover informeren. 
 
Welke maatregelen worden er genomen?  
 
De besmette leerling  krijgt de nodige verzorging.  
 
Er werd nagegaan met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad op school. 
Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt 
men andere maatregelen. 
 
Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de hoog- en laag-risico contacten. 
 
Kinderen/personen die een hoog risico contact zijn van een COVID-19 patiënt, moeten 14 dagen 
in thuisisolatie. Gedurende die periode moeten ze aandachtig zijn voor ziektetekens en tweemaal 
per dag de temperatuur nemen (met een goed koortsthermometer). Bij ziektetekens, moet men 
de huisarts telefonisch contacteren, die zal afspreken waar een staalafname kan gebeuren. 
 
Kinderen/personen die een laag risico contact zijn van een COVID-19 patiënt, mogen naar 
school blijven gaan. Verder vermijdt men extra sociale contacten of verplaatsingen. Buitenshuis 
draagt men best altijd een stoffen mondneusmasker en houdt men strikt een afstand van 
minimum 1,5 m van andere personen. Bij ziektetekens, moet men de huisarts telefonisch 
contacteren. 
 
Voor de kinderen en personeel die niet gecontacteerd worden, is er geen enkele reden om 
thuis te blijven. Aandacht voor symptomen blijft belangrijk zoals dit ook belangrijk is wanneer 
er geen besmetting gekend is: koorts > 38°, hoesten, verlies van geur en/of smaak, 
kortademigheid, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, waterige diarree, vermoeidheid en algemeen ziek 
voelen. Deze symptomen worden ook in de school in de gaten gehouden. Bij geval van twijfel 
contacteer je huisarts.  
 
Wat vertel je aan je kind? 
Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt 
vernomen. 
 
Bij wie kan je terecht over deze brief? 
 
Voor meer of andere vragen over deze brief kan je terecht bij Dr Ann Dewyspelaere. Tel 

0490/442748 

Meer informatie? 

 Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be. 

 Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be. 
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