Beste ouder/verzorger,
De stijging van coronabesmettingen in onze regio zet door. Steeds vaker moet een hele
groep in quarantaine doordat er meerdere besmettingen zijn. Ook sturen scholen groepen
soms naar huis vanwege ziekte onder het personeel. We merken dat er steeds meer
telefoontjes binnenkomen van ouders. En we kunnen ons voorstellen dat er meer ouders
zijn die vragen hebben. Daarom sturen wij u deze brief. Hierin leest u wat er momenteel
speelt en wat u zelf kunt doen.
Het bron- en contactonderzoek richt zich op de meest kwetsbaren
Nu de besmettingen zo hard stijgen, lukt het niet meer om bij iedereen een uitgebreid bronen contactonderzoek uit te voeren. Dat betekent dat we prioriteiten moeten stellen. Daarbij
kiezen wij altijd voor het beschermen van kwetsbaren. Dat betekent dat de GGDmedewerker bij elke positieve testuitslag onderzoekt of iemand in een risicocategorie valt.
Bijvoorbeeld vanwege een hoge leeftijd of (chronische) medische klachten. Deze mensen
hebben namelijk een groter risico op ernstige ziekte of overlijden.
Verbanden tussen besmettingen vaak niet meer in zicht
In heel veel gevallen vallen kinderen, ouders en medewerkers niet in de categorie
‘kwetsbaar’. Dat betekent dat er dan geen bron- en contactonderzoek meer plaatsvindt. En
dat wij dus niet weten met wie een kind/ouder/medewerker in contact is geweest. Hierdoor
hebben we als GGD geen zicht meer op clusters; drie of meer besmettingen die
plaatsvonden op één tijd en plaats.
Niet de GGD, maar de (ouder van de) besmette persoon informeert school/opvang
Een gevolg van de prioritering is dat de GGD niet meer naar scholen belt bij één of meer
besmettingen. De (ouder van de) besmette persoon doet dit in de meeste gevallen gelukkig
wel. De directies en bestuurders van onderwijsinstellingen bieden we een beslisboom per
leeftijdsgroep. Hiermee kunnen zij zelf bepalen welke maatregelen nodig zijn volgens de
landelijke richtlijnen. Ook zijn links opgenomen naar brieven met aanvullende informatie. U
kunt de beslisbomen bekijken op de website van GGD Drenthe (via het coronaoverzicht
komt u bij de scholenpagina).
De GGD ondersteunt naar behoefte
We realiseren ons dat we met de inzet van deze beslisbomen een grote
verantwoordelijkheid neerleggen bij de scholen. En dat scholen en instellingen het soms
lastig vinden zelf een thuisonderwijsadvies te geven. Mocht een onderwijsinstelling er
niet uitkomen met de beslisbomen of twijfelen over een advies, dan kunnen zij uiteraard
nog steeds contact met de GGD opnemen. Wij kunnen dan meedenken en adviseren over
een passend advies.
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Wat kunt u zelf doen?
• Heeft uw kind klachten? Kijk aan de hand van de beslisbomen van BOINK of
uw kind thuis moet blijven of niet.
• Laat uw kind bij klachten testen bij de GGD. Voor het testen van kinderen
nemen wij rustig de tijd. Kinderen onder de 12 jaar krijgen de ‘neuspeutertest’,
waarbij we (zoals de naam al doet vermoeden) niet diep in de neus gaan.
• Is de uitslag van de test positief? Geef dit dan zo snel mogelijk
door aan de school.
Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag. U bereikt ons corona callcenter 7 dagen per week tussen 8.00 en 17.00
uur via coronavragen@ggddrenthe.nl en 0592-709709. Meer informatie over corona (en
kinderen) vindt u ook op de websites van het RIVM en Rijksoverheid.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Ook u speelt hierin een belangrijke rol.
Met vriendelijke groet,
GGD Drenthe
Scholenteam
Coronabestrijding
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