Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Onderstaande informatie hebben wij ontvangen van de GGD. Wij verzoeken u de informatie te lezen
en wij zullen u, indien nodig, op de hoogte houden.
Tijdelijk geen onderzoeken Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het basisonderwijs en het speciaal
onderwijs wegens opschaling GGD.
De wereld is in de ban van het nieuwe coronavirus. De GGD’en spelen een belangrijke rol bij de
bestrijding hiervan. Ook een aantal artsen en verpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg wordt
momenteel extra ingezet ten behoeve van de afdeling Infectieziektebestrijding.
Wat betekent dit voor u als ouder?
• Gezien het feit dat scholen gesloten zijn zullen er tot nader order geen reguliere onderzoeken
uitgevoerd worden op de locaties van de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het
speciaal onderwijs in onze regio;
• Onze jeugdartsen en -verpleegkundigen hebben twee keer per week telefonisch contact met
de contactpersonen van uw school. Zo houden wij vinger aan de pols over de situatie op de
scholen.
U kunt op ons blijven rekenen.
Weet dat u te allen tijde contact met ons kunt blijven opnemen, als u of uw kind dringende vragen
heeft over opvoeden of veilig en gezond opgroeien. Daartoe houden wij onze jeugdartsen en
-verpleegkundigen binnen kantooruren beschikbaar. De jeugdverpleegkundige die verbonden aan uw
school is: Simone Smeele. U kunt haar telefonisch bereiken via 088-2542384 of mailen via jgznieuwkoop@ggdhm.nl
Heeft u vragen over het coronavirus? Informatie is te vinden op de website van het RIVM,
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of via het landelijk informatienummer 0800 1351. U kunt
GGD Hollands Midden ook direct bellen, via 085 078 28 78 (bereikbaar van maandag tot en met
zaterdag van 08.30 - 17.00 uur en op zondag van 12 - 17.00 uur). In verband met grote drukte vragen
wij niet urgente vragen te mailen naar vragenovercorona@ggdhm.nl.
Voor informatie over opvoeden en opgroeien kunt u de website: www.cjghm.nl bezoeken. Informatie
over de GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg is te vinden op www.ggdhm.nl.
Tenslotte wil ik u wijzen op de goede uitleg van het Jeugdjournaal over het coronavirus. Deze uitleg is
te bekijken via: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327156-speciaal-nos-jeugdjournaal-over-het-coronavirus.html.

Met vriendelijke groet,

Carolina Honig, manager Publieke Zorg voor de Jeugd

