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Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

De GGD ziet dagelijks de gevolgen van het virus en de invloed daarvan op het normale 

leven. Wij maken ons grote zorgen. Daarom sturen wij u deze brief. 

 

Het aantal besmettingen met het coronavirus stijgt hard in Leiden en omstreken, onder 

andere onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dat komt doordat sommige jongeren 

zich niet houden aan de basisregels. 

 

Basisregels worden niet opgevolgd 

Wij maken regelmatig de volgende situaties mee:  

• leerlingen die in de klas de uitslag van hun coronatest krijgen, terwijl zij thuis 

zouden moeten zitten in afwachting van de testuitslag, 

• leerlingen die een testafspraak hebben staan gaan tegen de adviezen in tóch 

naar school, 

• leerlingen met een positief getest gezinslid, die toch naar school komen, 

• voorbije en geplande thuisfeestjes met grote groepen jongeren. 

 

De bovenstaande signalen zijn niet bemoedigend. Wij willen nogmaals benadrukken dat 

dit gedrag niet de bedoeling is. 

 

Uw hulp is nodig 

Om ervoor te zorgen dat het coronavirus weer onder controle komt, is het heel belangrijk 

dat ook de jongeren zich aan de regels houden. We vragen u dringend om hen daarbij te 

helpen, juist omdat het voor hen zo moeilijk is. 

 

Maak uw kind opnieuw bewust van de maatregelen. Wijs hem er nogmaals op, dat hij/zij 

thuisblijft in afwachting van een testuitslag. Als uw kind een testafspraak heeft (en dus 

klachten heeft), blijft het thuis. Als iemand in uw gezin positief getest is, blijven de andere 

huisgenoten ook 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. Voor 

veel mensen, en zeker voor jongeren is dit een teleurstelling. Wij kunnen ons voorstellen 

dat zij thuisfeestjes willen organiseren. 

We willen u als ouder of verzorger dringend vragen om dit niet toe te staan. Thuisfeestjes 

zijn nu echt uit den boze. 

Misschien kunt u 3 oktober thuis vieren, met het gezin. Eet uitgebreid met elkaar, doe 

een pubquiz, een extra pakjesavond of speel samen op de Playstation of de Wii. 
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Basisregels- hoe zit het ook alweer? 

Niemand wil iemand anders besmetten. Om ervoor te zorgen dat het coronavirus weer 

onder controle komt, is het heel belangrijk dat ook de jongeren zich aan de regels 

houden. 

Daarom zetten we de basisregels voor 12-plussers nog eens op een rijtje en verwijzen 

we u naar de aangescherpte maatregelen. 

 

De basisregels voor kinderen van 12 jaar en ouder: 

• Heeft uw kind klachten die passen bij COVID-19? Dan maakt uw kind direct een 

afspraak voor een coronatest. Tot de uitslag er is blijft uw kind thuis. Op deze pagina 

vindt u leefregels voor deze periode voor uw kind en de andere huisgenoten. 

• 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. 

• Uw kind houdt zich aan de hygiëneregels: vaak handenwassen. Hoesten en niezen in 

de elleboog of wegwerpzakdoekjes. 

• Uw kind vermijd drukte. 

• Uw kind reist zoveel mogelijk buiten de spits en draagt dan een mondkapje. 

• Uw kind organiseert geen (thuis)feestje en gaat ook niet naar die van anderen (die 

zich niet aan de regels houden). 

 

Alles over de basisregels vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid. 

 

Aangescherpte maatregelen 

De aangescherpte maatregelen gelden momenteel tot 20 oktober 2020. U vindt ze hier:  

Aangescherpte maatregelen en aangescherpte maatregelen in eenvoudige taal. Op deze 

pagina’s vindt u ook een infographic. 

 

 

 

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://lci.rivm.nl/informatiebrief-niet-bevestigde-patient
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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

