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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. Terugkomen uit gebied met code oranje of rood 

2. Vaccinaties volgende het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 

3. Activiteiten 

4. Algemene adviezen  

5. Contactgegevens voor vragen over corona 

 

1. Terugkomen uit gebied met code oranje of rood 

Met de herfstvakantie in het vooruitzicht krijgen wij vragen hoe om te gaan met gezinnen als 

zij op vakantie gaan naar gebieden die door het RIVM met kleurcode oranje en rood 

aangegeven zijn. Voor landen met kleurcode oranje en rood geldt dat vakantiereizen 

afgeraden worden. Voor vakantiegangers die terugkeren uit deze landen, geldt het advies 

een quarantaineperiode van 10 dagen aan te houden. In het reisadvies voor het land of 

gebied staat of quarantaine nodig is bij aankomst in Nederland.  

Voor de jeugdigen geldt per leeftijdsgroep een ander advies: 

Kinderen 0 tot en met groep 8 van de basisschool 

Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met groep 8 van de basisschool, afkomstig uit een 

vakantieland/regio met kleurcode oranje en rood, mogen in deze quarantaineperiode wel 

naar kinderopvang, school, BSO en ook sporten. De reden hiervoor is het welzijnsprincipe, 

het belang van opvang, school- en sportparticipatie is in deze leeftijdsgroep groter dan het 

risico op eventuele verspreiding. Dit geldt niet voor kinderen in de andere leeftijdsgroep. 

Belangrijk: Kinderen waarvan de ouders/gezinsleden in quarantaine zitten mogen niet door 

ouders/gezinsleden gebracht en gehaald worden van school.  

Jongeren op het voortgezet onderwijs en ouder 

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs en ouder geldt dat zij niet naar school en sport 

mogen na terugkomst uit een vakantieland/regio met kleurcode oranje of rood. In deze 

leeftijdsgroep is kans op coronabesmetting en -overdracht groter. Voor hen geldt het advies 

van 10 dagen quarantaine. 

Meer informatie is terug te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/in-thuisquarantaine-door-corona 
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2. Vaccinaties volgende het Rijksvaccinatieprogramma (het RVP) 

Het RVP heeft als doel door middel van vaccinatie de bevolking te beschermen tegen een 

aantal gevaarlijke infectieziekten. Het streven is een hoge vaccinatiegraad, waardoor er 

naast individuele bescherming ook groepsimmuniteit ontstaat.  

De jeugdgezondheidszorg heeft tijdens de eerste corona golf het vaccinatieprogramma voor 

kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, voor nieuwkomers en voor 14-jarigen (meningokokken 

ACWY vaccinatie) gecontinueerd. Ook tijdens deze 2de golf wordt het RVP uitgevoerd, nu ook 

inclusief de groepsvaccinaties voor jeugdigen vanaf 4 jaar. 

Na elke vaccinatie kunnen, meestal milde, bijwerkingen optreden. De meeste bekende 

bijwerking is koorts. Koorts kan ook één van de tekenen zijn van een corona-infectie. Op het 

moment dat een zuigeling of een kind ouder dan 4 jaar koorts heeft ontwikkeld direct na 

vaccineren en er zijn geen andere klachten passend bij het nieuwe coronavirus (zie *) mag je 

er vanuit gaan dat deze koortsklachten gerelateerd zijn aan de toegediende vaccinatie(-s).  

Indien ouders en zusjes/broertjes ook geen corona gerelateerde klachten hebben, kunnen 

de zusjes/broertjes gewoon naar de kinderopvang of school worden gebracht. 

*Klachten die passen bij het nieuwe coronavirus 

 Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

 Hoesten 

 Benauwdheid 

 Verhoging of koorts 

 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 

3. Activiteiten 

Activiteiten zoals schoolzwemmen, gymnastiek, buiten- en/of natuuractiviteiten geven geen 

verhoogde kans op besmetting. Uiteraard is het belangrijk dat men zich houdt aan de 

geldende maatregelen. 

 

4. Algemene adviezen  

Algemene adviezen ter voorkoming van Covid-19 zijn hieronder weergegeven: 

 Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1.5 meter afstand te worden gehouden 

 Tussen volwassenen onderling moet wel 1.5 meter afstand te worden gehouden 
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5. 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. 

Corona callcenter 

Algemene gezondheidsvragen gerelateerd aan corona kunnen worden gesteld aan het 

Corona callcenter. Het Corona callcenter is 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 neemt contact op met de kinderopvang of school op het moment dat een 

leerling of medewerker besmet is met corona.  

De afdeling IZB is telefonisch bereikbaar via 023-7891612 op maandag t/m vrijdag van 08.30 

– 17.00 uur. Wij hebben gemerkt dat deze telefoon door grote drukte helaas minder goed 

bereikbaar is. Als tijdelijke oplossing is het advies om een mail te sturen met 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. 
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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/professionals/voor-scholen/coronavirus-en-scholen-

kinderopvang 

Informatie voor ouders is terug te vinden op 
https://www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg/opvoedinformatie 
 
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. 

 


