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Wat te doen bij COVID19-besmetting (corona) van een leerling?
 

Beste ouder

Naar aanleiding van een recente besmetting met het coronavirus van een leerling in een 
school in Menen, merkten we dat de gewone procedure volgen (via contact tracing), te 
veel tijd in beslag neemt.

In Menen hebben wij namelijk een lokale crisiscel onderwijs opgericht - met daarin de 
CLB-artsen en de coördinerende directeurs (voor alle 21 scholen op ons grondgebied) - die 
permanent de situatie in de scholen opvolgt en zo veel korter op de bal kan spelen bij be-
smettingen van leerlingen.

Daarom vragen wij u met aandrang om bij een mogelijke besmetting van uw kind onmiddel-
lijk contact op te nemen met de huisarts. Van zodra de besmetting bevestigd wordt (= posi-
tieve besmetting!), vragen wij u ook de school hiervan meteen op de hoogte te brengen.

Zo zijn wij met onze lokale crisiscel onderwijs meteen op de hoogte en kunnen we met de 
partners de nodige acties ondernemen om de kans op mogelijke andere besmettingen van 
medeleerlingen zo veel mogelijk te beperken.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Heeft u vragen over corona in het algemeen?
Ga naar www.info-coronavirus.be/nl.

Met vriendelijke groeten

Eric ALGOET   Eddy LUST
Algemeen Directeur  Burgemeester
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