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Algemeen
Deze nieuwsbrief is voor de kinderopvang, scholen en schoolbesturen.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen:
1. Contact met GGD
2. Clustervorming op scholen
3. Voorlichting op scholen
4. Decembervieringen op school
5. Per 1 december: testen op dag 5 bij quarantaine
6. Het corona-vaccin
7. Contactgegevens voor vragen over corona

1. Contact met GGD
Als een besmetting op school hiertoe aanleiding geeft zal de afdeling bron- en
contactonderzoek van de GGD contact opnemen met de desbetreffende school om deze
situatie te bespreken. Scholen kunnen uiteraard altijd zelf contact opnemen met JGZ als
ondersteuning gewenst is. Bijvoorbeeld omdat er onrust ontstaat onder ouders en/of
jongeren. Het vaste JGZ-team welke verbonden is aan de school, bestaande uit een jeugdarts
en jeugdverpleegkundige, denken graag met u mee. Op onze vernieuwde pagina Scholen en
corona staat algemene informatie voor scholen, leerlingen en ouders bijvoorbeeld over wat
te doen als er een besmetting op school is.

2. Clustervorming op scholen
Als sprake is van minstens 3 of meer aan elkaar gerelateerde gevallen van coronabesmettingen in een klas/groep, spreken we van een cluster. Het is belangrijk dat school in
dat geval een bericht stuurt naar de GGD afdeling Infectieziekten IZB@vrk.nl, met de
informatie over welke klas/klassen het betreft en hoeveel coronabesmettingen het per klas
zijn.

3. Voorlichting op scholen
Geneeskundestudenten die voor de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uitvoeren, geven
sinds kort voorlichting in de bovenbouw klassen (havo 5 en VWO 5&6) op VO-scholen.
Hierbij gaan zij met leerlingen in gesprek en maken ze weerstanden bespreekbaar. Deze
studenten spreken uit eigen ervaring, zijn zelf jong en ook mogelijk al eens in quarantaine
geweest. Door hun werk bij het BCO zijn ze deskundig, hebben ze een medische achtergrond
en weten ze bijzondere verhalen te vertellen over hoe het is om met corona te maken te
hebben. Het gaat bijvoorbeeld om uitleg of verduidelijking over het virus, de adviezen of
bron- en contactonderzoek. De voorlichting geeft de leerlingen handvatten om bewuster
met corona om te gaan. Een aanvraag kunt u doen via communicatie@vrk.nl

4. Decembervieringen in de klas
Op school vieren we dit jaar de decemberfeesten net even wat anders. In de bijlage een
handige checklist om deze vieringen coronaproof te laten verlopen.

5. In quarantaine zonder klachten?
Zonder klachten 10 dagen in quarantaine? Per 1 december is het mogelijk je te laten testen
op dag 5 als je geen klachten hebt. Als die testuitslag negatief is, is de quarantaine voorbij.
Let Op! Alleen de uitslag van een (reguliere) PCR test (dit is geen sneltest) geldt hiervoor.

6. Het corona vaccin
Verscheidene farmaceuten zijn in het voorjaar gestart met het ontwikkelen van een vaccin
tegen corona. De overheid wil begin 2021 starten met de vaccinatiecampagne. Vooralsnog
wordt gestart met 60-plussers en medische risicogroepen. Dit betekent dat medewerkers
van scholen en kinderopvang pas in de loop van 2021 in aanmerking gaan komen voor het
corona-vaccin. Vooralsnog zullen kinderen tot 18 jaar niet gevaccineerd worden, de vaccins
zijn momenteel worden niet geregistreerd op deze doelgroep.

7. Contactgegevens voor vragen over COVID-19
Verscheidene afdelingen binnen de GGD houden zich bezig met corona. Hieronder is
aangegeven waar u terecht kunt met uw vragen.
Klant Contact Center- callcenter, corona
Algemene gezondheidsvragen gerelateerd aan corona kunnen worden gesteld aan het KCCcallcenter. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 023-789 1631 van maandag t/m vrijdag van
08.30 - 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.
Afdeling Infectieziektebestrijding
Specifiek medische vragen kunnen gesteld worden aan de afdeling Infectieziektebestrijding
(IZB). De afdeling IZB is telefonisch bereikbaar via 023-7891612 op maandag t/m vrijdag van
08.30 – 17.00 uur. Mocht deze telefoon door grote drukte minder goed bereikbaar zijn,
stuurt u dan een mail een terugbelverzoek naar IZB@vrk.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk
contact opgenomen.
Jeugdgezondheidszorg
Met vragen over kinderen met bekende chronische luchtwegklachten in relatie tot corona
kunt u terecht bij de jeugdgezondheidszorg. Ook andere vragen of zorgen over het welzijn
van ouders en kinderen worden door de jeugdgezondheidzorg opgepakt.
De Frontoffice van de JGZ is elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur
via het telefoonnummer 023-7891777 of via de mail frontofficejgz@vrk.nl.
Informatie voor scholen is terug te vinden op
https://www.ggdkennemerland.nl/coronavirus/scholen
Informatie voor ouders is terug te vinden op
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/opvoedinformatie
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Technische Hygiënezorg
Met vragen over hygiëne en schoonmaak op kinderdagverblijven en scholen en het
implementeren van de coronamaatregelen kunt u terecht bij Technische Hygiënezorg. THZ is
bereikbaar via thzorg@vrk.nl.
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