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Beste leerling, 
 
Bij de GGD Hollands Midden hebben we dagelijks te maken met de gevolgen van het 
coronavirus. We zien een sterke groei van het aantal besmettingen, vooral onder 
jongeren. Wij maken ons daar grote zorgen over. Daarom sturen wij je deze brief. 
 
Basisregels worden niet opgevolgd 
Wij merken dat jongeren zich niet altijd goed houden aan de basisregels. 
Thuisblijven als je in afwachting bent van je coronatest en de uitslag is saai en duurt lang. 
De verleiding is dan om toch naar je vrienden, school of sport te gaan. 
Wij horen verhalen van leerlingen die toch naar school gaan en de testuitslag in de les 
krijgen. Stel je voor dat zo iemand positief is! 
 
Wij snappen dat het soms heel moeilijk voor je is. Vooral omdat jongeren vaak niet zo 
ziek worden van het coronavirus. Maar je kunt wel anderen besmetten. Je vrienden, je 
ouders of je opa en oma. 
Veel leuke dingen kunnen of mogen niet meer. Sinds maandag is het nog strenger 
geworden. 
Misschien had je je net verheugd op komend weekend. Ook al is het 3 oktoberfeest 
afgelast, misschien had jij wel een uitnodiging gekregen voor een feestje bij iemand thuis. 
 
2 en 3 oktoberfeesten 
Normaal gesproken zou deze vrijdag en zaterdag natuurlijk hét feest in Leiden gevierd 
worden, namelijk het Leidsch Ontzet. Helaas gaan de festiviteiten dit jaar niet door. Wij 
kunnen ons voorstellen dat je daarom een thuisfeestje wilt organiseren of naar een 
thuisfeestje van iemand anders wilt gaan. 
 
Doe het niet. Thuisfeestjes zijn nu echt uit den boze. 
Heel vervelend, dat begrijpen we. Bedenk iets anders om er toch een leuk weekend van 
te maken. Misschien kun je 3 oktober thuis vieren, met je gezin. Eet uitgebreid met 
elkaar, doe een pubquiz, een extra pakjesavond of organiseer een virtueel thuisfeestje 
met je vriend(inn)en. 
 
Oproep 
Om ervoor te zorgen dat het coronavirus weer onder controle komt, vragen we je 
dringend om je aan de basisregels en de aangescherpte maatregelen te houden. 
Daarmee bescherm je jezelf, je familie en je vrienden. 
 
De basisregels voor jongeren van 12 jaar en ouder: 
• Als je klachten hebt die passen bij het coronavirus, dan maak je meteen een afspraak 

voor een coronatest. Totdat de uitslag er is blijft je thuis. De leefregels voor jou en je 
huisgenoten vind je op deze pagina. 

https://lci.rivm.nl/informatiebrief-niet-bevestigde-patient


datum 30 september 2020 
onze ref 2020-235 

 

pagina 2 van 2 
 

• Jongeren van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand van anderen. Voor jongeren 
onder de 18 zijn de regels anders: kijk op vragen over afstand houden. 

• Je was vaak je handen. Je hoest en je niest in je elleboog of in wegwerpzakdoekjes. 
• Je vermijdt drukte. Ga weg als het ergens druk is. 
• Je reist zoveel mogelijk buiten de spits en draagt dan een mondkapje 
• Je organiseert geen thuisfeestjes en je gaat er ook niet naartoe. 
 
Wanneer moet je thuisblijven? 
• als je klachten hebt die passen bij COVID-19. Vanaf het moment dat je een 

testafspraak hebt gemaakt tot de uitslag er is blijf je thuis. 
• Als een huisgenoot (bijvoorbeeld je vader of je moeder) koorts (boven 38 graden 

Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 
• Als je huisgenoot of nauw contact bent van iemand die COVID-19 positief getest is. 
 
Aangescherpte maatregelen 
De aangescherpte maatregelen gelden tot 20 oktober 2020. Je vindt ze hier:  
Aangescherpte maatregelen en aangescherpte maatregelen in eenvoudige taal. Hier vind 
je ook en infographic die het heel overzichtelijk maakt. 
 
 
Niemand wil iemand anders besmetten. Als iedereen de regels opvolgt, worden minder 
mensen ziek. Zo dringen we samen het coronavirus terug. Daarom vragen wij je 
nogmaals: houd je aan de regels. In ieders belang. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het infectieziekteteam GGD Hollands Midden 
Tel 088-308 3322 
 
 
Voor vragen over corona: 
Landelijk callcenter: telefoonnummer 0800-1351 
GGD Hollands Midden: 085-0782878. (van 08.00 - 17:00 uur) 
Of via e mail: mailto:vragenovercorona@ggdhm.nl 
 
Meer informatieve links: 
Ik heb misschien het nieuwe coronavirus: wat nu? 
In quarantaine door corona (thuisblijven) 
Thuisblijven, naar school of naar werk? Infographic 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal
mailto:vragenovercorona@ggdhm.nl
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-niet-bevestigde-patient
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://ggdhm.nl/images/Beslisboom_uit_of_thuis_12_plus.pdf

