Beste ouders, beste leerlingen
Graag wil ik de adviezen toelichten.
De adviezen worden geformuleerd en ons aangereikt door sciensano. Het
opstellen ervan gebeurt in overleg met deskundigen (virologen, expertenteam).
In het kader van de contacttracing is het heel belangrijk om bubbels waarin je
verblijft te beperken en zicht te hebben op de aanwezigen in de bubbels.
Vandaar de vaste klasbubbels (in klaslokaal). Bij een melding van een positieve
coronatest bij een medeleerling, is de kans op besmetting erg klein als je
laagrisico-contact bent ( dus als afstand van 1.5 m kan gewaarborgd worden).
Gezien de snelle toename van besmettingen en de impact hiervan op de hele
maatschappij op allerlei vlak (gezondheid, onderwijs, maar ook vrije tijd),
moeten we echter zeer voorzichtig zijn en duidelijke/strenge maatregelen
hanteren om zicht te blijven hebben op de situatie/ de bubbels. Dit om snel en zo
efficiënt mogelijk de hoogrisico-contacten te kunnen opsporen en adviseren. De
kans op besmetting is klein, maar helaas niet onbestaande.... Vandaar het
advies de contacten buiten school zoveel mogelijk te beperken.
In geval van positieve coronatest gaan we in kader van contacttracing
met betreffende persoon in gesprek en doen we ons uiterste best om ook de
hoogrisico-contacten die ze hadden tijdens de busrit op te sporen.
Indien een asymptomatische, laagrisico-persoon toch besmet zou zijn en
meerdere contacten zou hebben buitenschools ( hobby, vrienden , familie,
sportclub, ...) , wordt dit een haast onmogelijke zaak om een goede
contacttracing te doen.
Zolang we geen vaccin hebben, gaan we maximaal moeten inzetten op deze
contacttracing, om zo te proberen de besmettingen in te perken. Anderzijds zijn
we ons er ook zeer bewust van dat onderwijs heel noodzakelijk is, om onze
jongeren alle kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. We hopen dan
ook dat duidelijke richtlijnen , die mogelijks heel erg streng overkomen, kunnen
meehelpen dat scholen in code geel kunnen blijven functioneren. De situatie
vorig schooljaar was onvermijdelijk, maar voor zeer veel leerlingen /
gezinnen verre van optimaal.
We zullen deze corona-situatie alleen maar kunnen veranderen als we er samen
ten volle voor gaan! En dit gaat inderdaad gepaard met inspanningen en
opofferingen die we allemaal gaan moeten doen (zoals 14 dagen stopzetten van
hobby/afspreken met vrienden... als je laagrisico-contactpersoon bent) Ik hoop
dat de mogelijkheid om te kunnen teruggaan naar een 'situatie-zoals-voorcorona' hierbij een helpende gedachte is!
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zouden zijn, kunnen jullie me
telefonisch contacteren.
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