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Geachte heer, mevrouw, 

 
Het nieuwe coronavirus roept veel vragen op bij scholen, kinderopvangorganisaties, ouders en 
medische professionals. GGD Fryslân wil u daarom middels deze brief informeren. 
Donderdagmiddag 12 maart 2020, zijn door de Rijksoverheid de maatregelen per direct verscherpt 
om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) in te dammen en beter te beheersen. Dit 
betekent ook iets voor het onderwijs. U kunt deze maatregelen ook communiceren naar alle 
ouders/ verzorgers. Daarvoor hebben we een voorbeeldbrief opgesteld, die vindt u in de bijlage. 
 
Maatregelen Rijksoverheid 
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen ter verspreiding van het 
coronavirus. Deze maatregelen gelden voor heel Nederland, tot en met 31 maart. Minister-president 
Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn: 

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook 
voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te 
spreiden. 

• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd 
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om 
bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas 
thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar 
het buitenland. 

• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van 
grootschalige colleges. 

  

 

 

 

 

 

 

Aan alle Friese scholen en kinderopvangorganisaties  

 



 

 
 
 
 
 
 

• Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven 
gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. 
Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien 
zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt 
sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten 
thuis blijven. 

 
Coronavirus in de provincie Fryslân 
Bij meerdere personen in de provincie Fryslân is een infectie met het nieuwe coronavirus vastgesteld. De 
meeste patiënten zitten in thuisisolatie, enkelen verblijven in ziekenhuizen. Als GGD Fryslân voeren wij bij 
bevestigde patiënten een contactonderzoek uit. Hierbij wordt in beeld gebracht welke personen mogelijk 
blootgesteld zijn. Deze mensen worden door GGD Fryslân benaderd en er wordt advies op maat 
gegeven. Ook de school zal benaderd worden door GGD Fryslân voor eventuele verdere maatregelen, 
als en wanneer dit relevant is. Op dat moment zal de school informatie voor ouders ontvangen van GGD 
Fryslân.  
 
Hygiënemaatregelen 
Naast de nieuwe maatregelen van Rijksoverheid, zijn ook de onderstaande maatregelen belangrijk om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

• Was je handen regelmatig met water en zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt 
 
Meer informatie 
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Of bekijk de vragen en 
antwoorden van het RIVM. Er is ook een pagina voor veelgestelde vragen uit het onderwijs.  
Op de website van GGD Fryslân vindt u de actuele situatie over de situatie in Fryslân. Heeft u nog 
vragen? Bel dan het landelijke informatienummer: 0800 – 1351 voor vragen over het coronavirus, of bel 
met GGD Fryslân Infectieziektebestrijding: 088 22 99 333 (iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00-12.30 
uur en 13.00-17.00 uur).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Margreet de Graaf 
directeur Publieke gezondheid  
 

https://www.rivm.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang
https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/

