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Aan de leerlingen van het Vlier en 
hun ouders/verzorgers 
 
 
Deventer, 5 maart 2020 
 
 
Betreft: update adviezen en maatregelen Coronavirus 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van het gewijzigde advies van de Rijksoverheid stuur ik iedereen deze update. 
Er is nu meer duidelijkheid over de ernst van de gezondheidsklachten en over de vraag 
wanneer leerlingen wel of niet thuis moeten blijven.  
 
De Stichting Carmelcollege, waarvan het Etty Hillesum Lyceum deel uitmaakt, volgt de lijn van 
de Rijksoverheid. Wijzigingen in het overheidsadvies zijn daardoor ook ‘automatisch’ 
wijzigingen in de maatregelen en verplichtingen voor collega’s en leerlingen. Lees hieronder de 
meest recente adviezen of kijk op de site van het RIVM. 
 
Wat moet je doen als je je zorgen maakt over je gezondheid? 
 
Heb je: 
 

1. Verkoudheidsklachten of verhoging (meer dan 38 graden Celsius) en/of 
2. Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest 

waar het coronavirus heerst: China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-
Korea, Iran of de Noord-Italiaanse provincies Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, 
Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië. 
 

Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone 
verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot 
andere mensen, nies in je elleboog en was geregeld je handen en polsen met zeep.  

Worden je klachten erger: 

1. Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en 
2. Je moet hoesten of je bent benauwd 

Dan moet je wel bellen met de huisarts.  
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Wanneer is thuisblijven geboden? 

Sommige leerlingen en/of collega’s kunnen we vragen we om fysiek contact met anderen te 
beperken. Het gaat dan om degenen die mogelijk besmet geraakt kunnen zijn met het 
coronavirus.  

Dat betekent dat zij niet naar hun werk of school mogen. Ze kunnen wel eventueel 
thuiswerken. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar 
moeten er daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact 
maken. Dit geldt voor de volgende twee groepen mensen: 

1. Huisgenoten van patiënten die besmet zijn of 
2. Mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus 

heerst en verkoudheidsklachten of koorts hebben. De gebieden zijn op de eerste pagina 
van deze brief vermeld. 

 

Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Bel met de huisarts als de klachten 
erger worden. Nies in je elleboog en was geregeld je handen en polsen met zeep. 

Mijn huisgenoot is teruggekomen uit gebied waar Corona heerst en heeft 
gezondheidsklachten. Moet ik nu ook thuisblijven? 

Nee, dat is niet nodig. Voor zieke huisgenoten geldt dat zij fysiek contact met anderen moeten 
beperken. Dat betekent dat ze niet naar het werk/school mogen. Thuiswerken kan eventueel 
wel. Ze mogen wel even naar buiten om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten er 
daarbij op letten dat ze op afstand van anderen blijven en geen lichamelijk contact maken. 

Ik ben op vakantie geweest in een gebied waar Corona heerst en heb nu klachten, wat moet 
ik doen? 

Houd je gezondheid in de gaten. Als je verkoudheidsklachten hebt, blijf thuis om uit te zieken 
en om anderen niet te besmetten. Als de klachten erger worden, bel dan met de huisarts. 

Zodra er meer officiële informatie bekend is, zullen we een update sturen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

A. Jansen, 
directeur Het Vlier 


