
  
Leiden, 2 maart 2020 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Deze mail sturen wij u naar aanleiding van de berichtgeving over het coronavirus. Volgens de officiële berichten 
zijn er vorige week voor het eerst besmettingen in Nederland gemeld.  
 
Het doel is om u te informeren wat onze school doet ter voorkoming van besmetting door en beperking van 
verspreiding van het coronavirus. 
 
Het Leonardo College volgt de officiële berichtgeving nauwlettend. Onze bronnen zijn de website van de RIVM 
(Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de website van het WHO (World Health Organization). 
Daarnaast staan wij in nauw contact met de plaatselijke GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Wij raden u 
aan om ook zelf op de hoogte te blijven van de stand van zaken door de officiële berichtgeving te volgen.  
 
Het doel van het huidige beleid van de overheid is om verspreiding binnen Nederland te voorkomen. De GGD 
geeft aan dat er op dit moment geen extra maatregelen nodig zijn. Er is geen reden om kinderen niet naar 
school te laten gaan.  
 
Wij vragen u onderstaande maatregelen met uw zoon/dochter te bespreken. 
 
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de volgende handelingen belangrijk:  
•    Was de handen uitgebreid en regelmatig; 
•    Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog; 
•    Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
Er dient telefonisch contact met de huisarts opgenomen te worden indien er sprake is van 
•    koorts in combinatie met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en de persoon in de afgelopen 
twee weken in een land/regio is geweest waar het coronavirus zich heeft verspreid (zie hiervoor de website van 
het RIVM of van het WHO); 
•     contact met een patiënt die is besmet met het coronavirus in de afgelopen twee weken is geweest. 
De huisarts overlegt vervolgens met de GGD of vervolgonderzoek nodig is.   
 
 
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de overheid maatregelen treffen. Wij zullen daar als school aan meewerken.  
Als de situatie wijzigt, zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte brengen.  
Wij vragen u ook om direct met de school contact op te nemen, mocht u belangrijke persoonlijke informatie 
voor ons hebben. 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
W. A. van der Veer, rector  
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