Retouradres: Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers van
de scholen van scholengroep VOvA

Datum

Betreft

13.03.2020

Update Coronavirus

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
In Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen
(gebaseerd op het advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. Voor onze school
betekent dit:
•
•
•
•

Je blijft thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Je meldt je
ziek zoals je gewend bent. Beperk sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten
verergeren.
De school blijft open, het onderwijs gaat gewoon door.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
Heb je een verminderde weerstand? Vermijd dan grote gezelschappen en het openbaar
vervoer.

Tot slot: deze maatregelen gelden tot en met 31 maart.
Probeer zoveel mogelijk de risico’s op besmetting te verkleinen. Voor elkaar en met elkaar. We
kunnen dat eenvoudig doen:
•
•
•
•
•

Was je handen regelmatig en droog ze goed af
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en was meteen je handen
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
Geef geen handen en draag geen ring
Raak je gezicht zo min mogelijk aan

Op school is extra aandacht voor hygiëne: er is voldoende zeep beschikbaar en er wordt vaker
schoongemaakt.
We volgen dagelijks de officiële richtlijnen en recente ontwikkelingen die instanties als GGD, RIVM
en de Rijksoverheid afgeven. Vooralsnog verzorgen we ons onderwijs zoals we gewend zijn.
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Heb je nog vragen? Stuur een bericht naar het centrale mailadres: corona@vova.nl. Voor
algemene vragen over het coronavirus zie de websites van www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens alle schooldirecteuren en de centrale directie van het
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)
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