Covid-19 in de naschoolse opvang
Welke maatregelen nemen we?

Aalst 22/09/2020
Beste,
Een leerling/medewerker van de naschoolse opvang school Wellenestje heeft gemeld dat hij/zij corona
heeft. Deze persoon is nu in quarantaine totdat hij/zij niet meer besmettelijk is.
De arts van Opgroeien heeft samen met de verantwoordelijken voor de naschoolse opvang onderzocht wie
contact had met de persoon die corona heeft.
•

Het resultaat van dit onderzoek is dat een aantal kleuters van onze school in quarantaine gaan
omdat er een nauw contact was met de besmette persoon*. Dit wil zeggen dat ze gedurende 14
dagen niet naar school komen. De ouders zijn hiervan reeds op de hoogte gebracht.

•

De leerlingen van het lager die naar de opvang gingen, hadden geen nauw contact met de
besmette persoon. Zij moeten niet in quarantaine en kunnen dus naar school komen.

•

De leerlingen van onze school die niet naar de naschoolse opvang gaan, hadden geen contact met
de besmette persoon en kunnen dus ook naar school blijven komen.
Het risico dat de kleuters uit de klas van de kindjes die in quarantaine zijn op hun beurt besmet zijn
is erg klein. Deze klasgenootjes mogen dus ook blijven naar school komen.

Meer informatie?
• Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14 689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
• Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Vragen?
Met vragen over dit bericht kan je terecht bij de CLB-arts via artsen@clbaalst.be of 053 60 32 80.

Zorgzame groeten,

CLB Dender

*Kleuters die in klasverband of opvang contact hebben met een positieve persoon ouder dan 12j moeten in
quarantaine omdat men ervan uitgaat dat het onmogelijk is dat deze persoon steeds 1,5m afstand kan
houden van de kleuters
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