Brief aan basisscholen en kinderdagverblijven over verkoudheidsklachten/snotneuzen
kinderen
9 juni 2020
Aan basisscholen en kinderdagverblijven,
De scholen en kinderdagverblijven zijn op 11 mei weer gestart. Gelukkig heeft dit niet geleid tot een
verontrustende toename van het aantal corona besmettingen.
Eerder heeft u van ons informatie ontvangen over het coronavirus en verwezen naar onze website. Bij
ons komen de laatste weken veel vragen binnen over het naar school/opvang gaan van kinderen met
verkoudheidsklachten/snotneuzen. Hoe daar mee om te gaan is opgenomen in het stroomschema die u
in de bijlage van ons ontvangt.
De adviezen zijn in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM, het LCI en het standpunt NVK
COVID-19 en kinderen.
•

Kinderen lijken nauwelijks een rol te spelen bij de verspreiding van corona. Dit wordt bevestigd door
de resultaten van de onderzoeken die in de afgelopen weken zijn uitgevoerd bij kinderen. Bovendien
worden kinderen over het algemeen niet of slechts mild ziek. Kinderen kunnen de school/opvang
bezoeken zonder verhoogd risico voor henzelf of hun omgeving.

•

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent de ouder de klachten. Het
kind mag dan gewoon naar school/opvang. Indien de klachten anders dan gebruikelijk zijn, blijft het
kind thuis tot de (nieuwe) klachten 24 uur voorbij zijn of zijn teruggekeerd naar het oude
klachtenpatroon. Bij twijfel kan de ouder overleggen met de GGD via het nummer 088 0031 111.

•

Als school/opvang kunt u uiteraard ook met de GGD overleggen via het nummer 088 0031 333. In
het bijzonder wanneer er drie of meer kinderen in een groep ongebruikelijke klachten hebben. In dit
geval kunnen we samen met u en ouders beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn.

•

De keuze om kinderen te testen op corona is altijd maatwerk. Dit wordt altijd in overleg met ouders
bepaald. De test voor kinderen kan namelijk erg ingrijpend zijn en dient een weloverwogen keuze te
zijn.

•

De belangrijkste boodschap blijft om de hygiëne maatregelen van het RIVM op te volgen, hiermee
wordt het risico op verspreiding van corona tot een minimum beperkt.

Gezamenlijk afstemmen blijft uiteraard mogelijk en stellen wij zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

Team infectieziektebestrijding
Team jeugdgezondheidszorg
Team toezichthouders kinderopvang

Postadres

Bezoekadres

info@ggdbzo.nl

Postbus 8684

Clausplein 10

www.ggdbzo.nl

5605 KR Eindhoven

5611 XP Eindhoven

Telefoon 088 0031 100
Fax 088 0031 199

KvK nr. 50451154
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