15 september 2020
Welke procedure moet worden gevolgd bij een Corona besmetting?
Het CLB zorgt voor het contactonderzoek en de beschermende maatregelen op
school bij een positief geteste leerling of leerkracht. De contactcenters en de
huisartsen melden alle positief geteste kinderen en leerkrachten rechtstreeks
aan de CLB-arts, 7 dagen op 7! De richtlijnen kan u nalezen op www.VWVJ.be
en www.onderwijsvlaanderen.be
De arts contacteert dan de school en deelt mee welke ouders per brief worden
verwittigd. Meestal is dat enkel de klas van de besmette leerling/leerkracht.
Er worden geen brieven verstuurd naar alle ouders van de school omdat dat
soms onnodig massapaniek kan veroorzaken. Bovendien zorgt het voor een
overload van info indien dit telkens opnieuw zou moeten gebeuren. Zolang je
dus als ouder niet opgebeld wordt of een specifieke brief ontvangt, hoef je
geen stappen te ondernemen naar je kind toe. Vertrouw er op dat je
gecontacteerd of geïnformeerd wordt indien dat nodig is voor de gezondheid
van je kind.
Indien je vragen hebt of bezorgd bent over de mogelijke invloeden op je gezin
bv. risicopatiënten, bejaarden, … dan kan je steeds terecht op het Vrij CLB
Afdeling Houthalen tijdens de kantooruren: 011/52 52 05
www.vrijclblimburg.be/corona
https://www.vclblimburg.be/contact voor een vraag voor een medewerker van
het CLB

Er worden ons ook vragen gesteld over medische aangelegenheden van een
kind (bv. mijn kind heeft geen koorts maar hoest wel, ze heeft ‘snottebellen’, ze
heeft een beetje keelpijn, …). Hier kunnen en mogen wij geen antwoord op
geven, neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts a.u.b.!
Ik begrijp dat u als ouder angst heeft maar angst is een slechte raadgever.
Daarom vragen we aan iedereen om de afgesproken maatregelen goed toe te
passen op school, thuis en in alle andere contacten met familie en in sportclubs
en jeugdbewegingen en in alle naschoolse contacten.
Houd een veilige afstand, was en ontsmet de handen, respecteer de adviezen
over de bubbelgrootte en vergeet zeker je mondmasker niet. Voorzichtigheid is
het enige wapen tot nu toe dat we hebben. Zo kunnen we samen vechten
tegen dit virus en hopen dat wij uiteindelijk zullen overwinnen.

Met vriendelijke groeten,

Patrick Balette, directeur.

Dit document werd gelezen en goedgekeurd door de CLB-arts.

