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Rotterdam, 2 maart 2020
Betreft: MAATREGELEN CORONAVIRUS
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn in Nederland de eerste besmette personen met het coronavirus geconstateerd. Met deze
mail maken wij u duidelijk hoe de St. Mattheusschool en het Rotterdamcollege hier mee omgaan.
Richtlijnen Rijksoverheid en RIVM
De school heeft nauw contact met het bestuur van de Martinusstichting rondom de ontwikkelingen betreft
het coronavirus. Wij volgen de richtlijnen van het ministerie van OCW in samenwerking met het RIVM. Ook
de ouders kunnen deze richtlijnen volgen via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirusen-onderwijs
Uw kind kan gewoon naar school toe komen. Als uw kind ziek is, handel dan zoals gewoonlijk.
Hygiënemaatregelen
Het RIVM geeft aan dat de belangrijkste maatregelen die wij allen kunnen nemen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen zijn:
• Hoesten en niezen: Het beste is om een papieren zakdoekje te gebruiken, gooi het zakdoekje na
gebruik weg en was meteen de handen. Indien er geen papieren zakdoekjes bij de hand zijn, hoest
en nies dan in de elleboog.
• Was regelmatig de handen met water en zeep
We zijn ons ervan bewust dat onze doelgroep hierin extra aandacht vraagt. Hygiëne zal de komende tijd
extra aandacht krijgen. Fysiek contact zal waar mogelijk worden beperkt.
De school zal er zorg voor dragen dat er voldoende zeep en papieren doekjes aanwezig zijn op school. Het
personeel besteedt regelmatig aandacht aan het belang van goede hygiëne.
Wanneer contact met uw huisarts?
Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts in
combinatie met luchtwegklachten) moet hij/zij thuisblijven van school en moet er contact worden
opgenomen met de huisarts.
Mocht er een kind, ouder of personeelslid van de school besmet zijn met het virus, dan zullen wij in
samenwerking met de GGD en het bestuur het protocol volgen.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur van de Martinusstichting,
Marielle Radstake,
Luuk van Troost,
Geert-Jan Reinalda.

