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Protocol coronavirus Vahonschool
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1. Coronapreventie op de Vahonschool
Tijdens de voorjaarsvakantie (24 t/m 28 februari 2020) werden we in het land verrast door
het oprukkende coronavirus die uiteindelijk ook Nederland heeft bereikt.
In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw
coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2
genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus
hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO
onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen
genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op maandag 2 maart zijn de scholen weer begonnen en daar is met het schoolteam gepraat
over de mogelijke consequenties voor de Vahonschool. Het protocol dat de bedrijfsarts ons
toezond is op maandag alle leerkrachten toegezonden met de boodschap dit met de klas te
bespreken. Daarvoor werden aanwijzingen doorgestuurd om hierover in gesprek te gaan
met kinderen: https://www.linda.nl/nieuws/interview/praten-kinderen-over-coronavirus/
Vanuit de directie is naast de gesprekken die de klassenleerkracht zelf voerde ook nog in alle klassen
de belangrijkste preventiemaatregelen t.a.v. het coronavirus besproken. Ook werd gevraagd of
iemand in de risicogebieden onlangs is geweest of dat familieleden in contact zijn gekomen met
potentiële coronazieken. In elk geval werden alle leerlingen gevraagd om de komende periode
vanuit preventie:
-

Niet naar risicogebieden te gaan
De handen goed met (desinfecterende) zeep te wassen (is op school aanwezig)
Elkaar geen handen meer te geven
Te hoesten in de elleboog van je hand.

Op maandag hebben we ook een nieuwsbrief nar de ouders gestuurd met informatie over
preventie t.a.v. het coronavirus.
Op maandagavond 2 maart heeft Edu Dumasy als directeur voor de zekerheid de GGD van
Den Haag gebeld hoe te handelen in de situatie als schoolpersoneel of leerlingen in
voornoemde situaties zouden zijn komen te verkeren.
De GGD (die met het RIVM samenwerkt en de coronadeskundigen bij uitstek zijn)
verzekerde mij – ten gehore van 2 getuigen – dat alleen bij ziekteverschijnselen zoals koorts
en hoesten de bewuste persoon contact moest opnemen met de huisarts.

3

Informatie in tv-avondprogramma’s met RIVM-woordvoerders op 2 maart geven dezelfde
informatie en ook de hun website is daarin duidelijk (zie bijlage).
We blijven als school waakzaam op de nieuwste coronavirus-ontwikkelingen en zullen er alles
aandoen om het coronavirus van onze school te weren. Leerlingen en ouders willen we wel
oproepen om ook waakzaam te blijven op griepverschijnselen.
Edu Dumasy, Directeur-bestuurder a.i. Vahonschool.

2. Bijlagen
2.1

Corona-advies Rivm / GGD Haaglanden

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

2.2 Symptomen nieuw coronavirus
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten
of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij
mensen voorkomen.
2.3 Besmettelijkheid
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat
één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe
meer hij het virus verspreidt.
2.4 Nederland
Het is mogelijk dat het virus vaker in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. De
meeste buiten China gediagnosticeerde patiënten zijn in de regio Wuhan geweest of hadden
contact met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus. Bij patiënten in Nederland
met het virus zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft
gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst zal alle contacten monitoren om de kans
op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.
2.5 Voorbereiding
Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de
ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen 14 laboratoria in Nederland
patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test
kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en
ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en
welke maatregelen genomen moeten worden.
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2.6 Reizigers
Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor de provincie
Hubei (de provincie waarin Wuhan ligt). Voor China geldt een aangepast reisadvies: alleen
noodzakelijke reizen. Ook voor delen van Italië is het reisadvies aangepast. Kijk hier voor alle
actuele reisadviezen.
2.7 Contact met je huisarts
Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) 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 Romagna, Piëmonte, Aostavallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.
Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of koorts,
blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk
de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet
nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en
luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.
2.8

Bijlage 2: hoe bespreek ik het coronavirus met kinderen?

Hoe bespreek ik het coronavirus met kinderen?
https://www.linda.nl/nieuws/interview/praten-kinderen-over-coronavirus/

“Juhuf! Hoe zit dat nou met dat Coronavirus?” “Juf! Hoe krijg je dat?" "Kun je zien dat je besmet
bent?"
Een heleboel vragen in mijn groep vol beginnende pubertjes.
We hebben vrijdagmiddag een experiment gedaan met het ‘Glittervirus’ om te kijken hoe het nou
(ongeveer) zit met een echt virus.
Ik raakte rond 13.15 uur besmet met dit ‘Glittervirus’. Natuurlijk ben ik toen vergeten mijn handen
te wassen en moest ik vijf keer niezen...
“Hatsjoe!” Er vloog een wolk glitters over één van de groepjes in mijn klas. Zenuwachtig werd er
naar de glitters op hun armen, tafel en de grond gekeken.
“En nu?”, vroegen de meiden zenuwachtig.
“Nu ga je gewoon verder knutselen”, was mijn opdracht aan hen.

5

Één jongen reageerde verontwaardigd; “Ik wil graag mijn handen wassen.”
Natuurlijk mocht dat. Zijn handen stopte hij zonder zeep vijf secondes onder de kraan en ging weer
verder met knutselen.
Rond 13.30 uur was bijna de hele klas besmet; overal glitters. Ik heb twee meiden die veel met hun
haren spelen; hele haar onder de glitters. Één meisje met een glitterneus en twee jongens die hun
wenkbrauwen op bijzondere wijze vol glitters hadden.
De jongen die zijn handen zo graag wilde wassen bleef overal angstvallig vanaf, en brulde
zelfverzekerd door de groep dat hij geen virus zou krijgen. Na inspectie van een paar ander jongens
bleken er toch echt 5 glitters op zijn handen te zitten. En een hele hoop op zijn broek.
Om 13.45 uur hebben we een cursus handen wassen (via het ziekenhuis) gevolgd. Zeep, 20
seconden, bovenkant, handpalmen, nagels, polsen...
“Juf, ik heb nog nooit zo goed mijn handen gewassen!”, en daarna tot de ontdekking komen dat er
toch echt op haar polsen nog wat glitters zaten.
Uiteindelijk ging om 14.00 uur iedereen met (redelijk) schone handen en een grote glimlach naar
huis.
Waarschijnlijk hebben de ouders en verzorgers van mijn leerlingen wel wat glitters aangetroffen op
de gezichten en in de haren....
Zelf kwam ik net, 1 dag na dit experiment, achter hoe hardnekkig dit ‘Glittervirus’ is. Onze dochter
van 2 loopt met 3 glitters op haar voorhoofd...
Gelukkig heeft dit “Glittervirus" geen nare bijwerkingen;
- Veel vrolijkheid

