Aan alle ouders van de kinderen van onze kindcentra

12 maart 2020

Betreft: coronavirus - update

Beste ouder,
Graag geven we u een update van het PIT-beleid voor het coronavirus. Zoals eerder gemeld zijn en blijven
de instructies van de betrokken overheidsinstanties zoals het RIVM en de GGD voor ons leidend.
Op onze kindcentra bieden we zowel kinderopvang als onderwijs. Voor beide takken van sport heeft de
overheid besloten dat deze gewoon door kunnen gaan. In de praktijk blijkt namelijk dat er nauwelijks
kinderen in de kinderopvang en op scholen zijn die het virus hebben. Dat komt omdat dit geen
internationale omgevingen zijn en omdat kinderen en jongeren een beperkt risico op besmetting hebben.
Als ze al besmet raken, is de impact op hen laag. Bovendien vindt de overheid dat de maatschappelijke
gevolgen van het sluiten van kindcentra en scholen te groot zijn, terwijl het weinig bijdraagt aan het
beperken van de verspreiding van het virus. Kortom: onze kindcentra blijven dus gewoon open en we
blijven voor uw kind(eren) kinderopvang en/of onderwijs verzorgen.
Daarbij willen we u nogmaals verzoeken de al eerder gegeven adviezen te volgen als u twijfelt aan de
gezondheid van uw kind(eren). Is er sprake van klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts,
houd dan uw kind(eren) thuis. Is uw kind 24 uur klachtenvrij, dan is hij of zij weer van harte welkom bij ons.
Mocht het zo zijn dat uw kind op ons kindcentrum is en klachten als flinke verkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts ontwikkelt of deze klachten verergeren, dan nemen we contact met u op om uw kind op te halen.
En verder blijven we u en de kinderen attenderen op de richtlijnen:
• was regelmatig je handen met water en zeep
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na het snuiten direct weg
• raak zo min mogelijk met je handen je ogen, neus en mond aan
• houd minimaal een meter afstand van iemand die hoest of niest
• vermijd zoveel mogelijk fysiek contact, dus schud geen handen, geef geen high five en houd
gepaste afstand van elkaar
Naast de kinderen hebben we ook de zorg voor onze medewerkers. Het kan voorkomen dat zij niet in staat
zijn om te werken of door de overheid verplicht worden om thuis te blijven. In dat geval rekenen we erop
dat u als dat nodig is op ons dringende verzoek uw kind(eren) thuishoudt en niet naar onze kinderopvang
en/of ons onderwijs brengt tot we u nader berichten.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina www.pit-ko.nl/coronavirus waarop de laatste
informatie staat over het coronavirus, inclusief een aantal links naar pagina’s waarop u relevante
informatie kunt vinden.
Het is een uitzonderlijke situatie, maar met elkaar moet het lukken alles in goede banen te leiden. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
mede namens de teams van onze kindcentra

Ad Vos
Bestuurder

