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Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,
Twee leerlingen (leerjaar 1 en leerjaar 3) van de school zijn positief getest en besmet met het
coronavirus.
Bron- en contactonderzoek
GGD Fryslân heeft rondom deze besmettingen een bron- en contactonderzoek uitgevoerd.
Daarmee zijn de personen waarmee deze leerlingen zeer nauw contact hebben gehad, binnen de
besmettelijke periode, in kaart gebracht. De zeer nauwe contacten van de besmette leerlingen
gaan in thuisquarantaine omdat zij een verhoogd risico lopen op besmetting.
Wat betekent dit voor u
Als uw zoon of dochter in zeer nauw contact is geweest met de besmette leerling, en verhoogd
risico loopt op besmetting, dan neemt GGD Fryslân contact met u op of heeft dat inmiddels
gedaan. Omdat er in hun directe omgeving al positief was getest, waren de leerlingen uit voorzorg
al een week thuis.
Neemt de GGD geen contact op? Dan is er geen sprake van een zeer nauw contact tussen uw zoon
of dochter en de besmette leerlingen en geen verhoogd risico op besmetting. Uw zoon of dochter
kan dan gewoon naar school (mits klachtenvrij). Wel vragen we u de komende 14 dagen extra
alert te blijven op symptomen van het coronavirus. Let op:
•
•
•
•
•

Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
(licht) hoesten
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Kortademigheid/benauwdheid
Verhoging óf koorts boven de 38 graden

Krijgt uw kind klachten? Dan blijft uw kind thuis. En u laat uw kind testen. Vraag een test aan via
telefoonnummer 0800-1202 of via website www.coronatest.nl
Meer informatie
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u kijken op de website van GGD Fryslân:
www.ggdfryslan.nl/coronavirus of op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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