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Geachte heer, mevrouw, 

 

In navolging van de brief die u vrijdag van ons heeft ontvangen, informeren wij u hierbij over het 

nieuwe advies met betrekking tot het coronavirus.  

 

Neem pas telefonisch contact op met de huisarts of huisartsenpost als je: 

 Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). 

 En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent waar het coronavirus heerst. Het 

gaat om de volgende gebieden: 

- China (inclusief Hong Kong en Macau) 

- Singapore 

- Zuid- Korea 

- Iran 

- De Noord- Italiaanse provincies Aosta- vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino- Zuid- Tirol, Friuli- 

Julisch- Venetië, Veneto, Emilia- Romagna en Ligurië. 

 

 Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus. 

 
De huisarts overlegt met de GGD of verder onderzoek naar het coronavirus nodig is. 

 

Heeft een kind of medewerker geen koorts maar wel verkoudheidsklachten én is de afgelopen 2 
weken in een land/regio geweest waar het coronavirus heerst? Laat hem/haar dan thuisblijven om uit 
te zieken en anderen niet te besmetten.  

 

De overige adviezen blijven ongewijzigd. Het is wel belangrijk om alert te blijven op klachten.   

 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Kijk dan eerst op de site van het RIVM. Hier vindt 

u een uitgebreide set aan vragen en antwoorden.  

 

Zit uw vraag hier niet tussen?  

Neem dan contact op met het team Algemene infectieziektebestrijding via 

infectieziektenhm@ggdhm.nl of tel. 088 - 308 4242 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).  

 

De informatie in dit bericht is op basis van de kennis van dinsdag 3 maart. We houden de 

ontwikkelingen continu in de gaten en vragen u de website van de GGDHM.nl te blijven volgen om op 

de hoogte te blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Team Algemene Infectieziektebestrijding 

GGD Hollands Midden

 


