Wat met een (vermoedelijke) besmetting?
Beste ouders,
Ik verneem dat er ouders zijn die zich zorgen maken in verband met het gezin in quarantaine.
Zoals reeds gemeld, gaat het over een ouder die positief getest is. Deze ouder, heeft dat zoals
gevraagd door de huisarts aan de school gemeld.
Bij elke melding die ik krijg van een mogelijke besmetting, of een besmetting wordt dit aan het CLB
gemeld.
Omdat we als school de maatregelen die ons zijn opgelegd worden, strikt volgen en naleven, is de
situatie op school nog nooit zo veilig geweest!
Deze consequente opvolging van de regels werd de voorbije periode niet door iedereen in dank
aanvaard. Ook nu met de volledige heropstart blijven we de regels strikt navolgen.
Dank zij enkele ouders die bijspringen over de middag, kunnen we dit waarmaken.
Even nog een woordje uitleg in verband met wat er gebeurt als er iemand een vermoedelijke
besmetting meldt. Hierrond zijn vanuit de overheid ook strikte richtlijnen gegeven.
In deze coronatijd, hoor je de cijfers van de besmettingen alle dagen op het nieuws, in de krant.
Sinds de start van de sluiting van de school krijgen we regelmatig een telefoontje van een ouder die
meldt dat hij of zij in afwachting van een test, met het gezin in quarantaine zit.
Deze persoon voelt zich dan ziek, maakt koorts. De huisarts heeft deze persoon om verdere
besmettingen te voorkomen, thuis geschreven in afwachting van een test, samen met het gezin.
Bij een negatief resultaat van de test van de ouder, komen de kinderen na de negatieve uitslag terug
naar school. De ouder kan om een andere reden ziek geworden zijn: buikgriep, oorontsteking, …..
De school wordt van het negatieve resultaat op de hoogte gebracht en moet geen verdere actie
ondernemen.
Bij een positief resultaat van de test bij de ouder, blijft het gezin 14 dagen in quarantaine.
Dit om verdere besmetting te voorkomen en om te zien of andere gezinsleden ziek worden.
Of kinderen al dan niet getest worden, ligt in handen van de behandelende huisarts die hierrond ook
richtlijnen ontvangen heeft. De school wordt ingelicht en moet geen verdere actie ondernemen.
Bij een positief resultaat van een kind, wordt het CLB ingeschakeld en bekijkt de verantwoordelijke
CLB-arts samen met de preventieadviseur en de school wat er moet gebeuren.
Dit is afhankelijk van de graad van besmetting, van de thuisbubbel, de klasbubbel, de personen met
wie het kind in contact is geweest.
Het is pas in deze situatie dat de school verdere actie onderneemt en de ouders inlicht.
Bij een positieve test van een leerkracht, is het afhankelijk van de leeftijd van de kinderen in de
klasbubbel en met wie de leerkracht in contact is geweest. Ook dan wordt het CLB en de
preventieadviseur ingeschakeld. De school onderneemt actie en de ouders worden dan ook
geïnformeerd.
Hopelijk stemt dit jullie een beetje gerust. Nogmaals hierbij een warme oproep om bij het brengen
en ophalen van je kind een mondmasker te dragen en afstand te bewaren!
Zorg voor jezelf en de anderen!!
Vera Vercauteren

