Coronavirus
Update Coronavirus 4 maart 2020
Beste ouders/verszorgers,
Dank voor al jullie inspanningen om de zorgen rond het Corona virus deze week in te
dammen en de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Gelukkig zijn praktisch
alle leerlingen aanwezig in de school.
Update Beleid HSV Coronavirus voor nieuwe leerlingen (per 5 maart 2020).
De volgende beleidslijn zullen wij vanaf heden hanteren bij nieuwe -nog niet
geregistreerde – leerlingen die afkomstig zijn uit risicogebieden of die in
aanraking geweest zijn met mensen die dit virus hebben. Aan de ouders van
deze leerlingen zal worden gemeld dat toelating tot de school pas plaatsvindt
nadat twee weken zijn verstreken en zich geen ziekteverschijnselen hebben
vertoond bij hun of hun kinderen”.

Wij vragen u voorlopig te blijven letten op goede hygiene en de website van het
RIVM in de gaten te houden voor de laatste updates rondom het virus.
https://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Met vriendelijke groeten,
Ingrid Schumacher
Hans van der Vlugt
Bestuurder/executive director Haagsche Schoolvereeniging

Coronavirus – update 1 maart 2020
Beste ouders en verzorgers,
Zoals onlangs aangegeven, hanteert de HSV de richtlijnen van het RIVM met
betrekking tot het Coronavirus, zie ook: www.rivm.nl.
We willen u vragen om ons zo spoedig mogelijk te informeren wanneer u en/of uw
kind(eren) de afgelopen tijd in één van de onderstaande risicogebieden is geweest.
Mocht(en) u en/of uw kind(eren) daarnaast gezondheidsklachten hebben, zoals
verhoging / koorts of hoesten, dan verzoeken wij u om uw kind(eren) thuis te houden.
· China (inclusief: Macau en Hongkong)

· Singapore
· Zuid-Korea
· Iran
· De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna
en Piëmonte
Of als de afgelopen twee weken contact is geweest met een patiënt met het nieuwe
Coronavirus.
Wij willen graag het risico op besmetting met het Coronavirus minimaliseren en
zullen daarom de gezondheid van de kinderen extra goed in de gaten houden. Mocht
uw kind zich niet goed voelen, zal er vanuit school contact worden opgenomen,
zodat hij/zij naar huis kan gaan.
Daarnaast zullen wij extra maatregelen nemen m.b.t. de schoonmaak en de kinderen
regelmatig hun handen laten wassen om te zorgen voor optimale hygiëne op school.
Alvast hartelijk dank voor de medewerking.
met vriendelijke groet,
Ingrid Schumacher
directeur

Coronavirus – 28 februari 2020
Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de ziekte COVID-19 in
diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.
Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen,
zijn:
 Was je handen regelmatig
 Hoest en nies in de binnenkant
 Gebruik papieren zakdoekjes

van je elleboog

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen
veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de
afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:
 China (inclusief: Macau en Hongkong)
 Singapore
 Zuid-Korea
 Iran
 De Noord-Italiaanse provincies Lombardije,

Veneto, Emiglia Romangna en

Piëmonte
Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.
De leerlingen worden aanstaande maandag gewoon op school verwacht. Wanneer
er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact
op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen.

Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze
personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan
het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden.
Wij hopen de kinderen, ouders en personeel gezond en wel op school te treffen
komende week. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig
passende maatregelen genomen kunnen worden.
met vriendelijke groet,
Ingrid Schumacher
directeur
Haagsche Schoolvereeniging

