
E coronavirus nobo (COVID-19) na Hulanda
Medidanan pa scolnan i pasadianan

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland. Maatregelen voor scholen en kinderopvang.

Deze maatregelen duren van 16 maart tot en 
met 6 april 2020.

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgenden werkzaam in cruciale beroepen.

Dit geldt voor alle leerlingen in het basis- en 
voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps-
onderwijs en kinderopvang.

Uitzondering: kinderen van ouders 
of verzorgenden die werkzaam zijn in cruciale 
beroepsgroepen worden wel opgevangen.

Voorbeelden van cruciale 
beroepsgroepen zijn:
•  Zorg
•  Politie
•  Brandweer 
•  Leraren

Een volledig overzicht vind je op:
rijksoverheid.nl/beroepen

•  Openbaar vervoer
•  Voedselketen 
•  Overheidsprocessen

CORONA VIRUS
NOBO
COVID-19

Nieuwe coronavirus COVID-19

Tene distansha apropia 
(1,5 meter) i evita 
gruponan grandi 
(+100 persona)

Traha na kas 
si por

Bo no tin keho? Bo tin kehonan 
(leve) di ferkout?

Keda kas Limitá contakto-
nan  (social) 

E siguiente medidanan ta keda na vigor:

Houd afstand en vermijd grote groepen Werk thuis als het kan

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Blijf thuis Beperk (sociale) contacten

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?Heb je geen klachten? 

Pa mas informashon: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

RIVM ta duna aviso na 
gobiernu den e lucha contra 
e coronavirus nobo.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel naar 0800-1351

Meer informatie en een Nederlands-
talige versie zijn te vinden op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Het RIVM adviseert de overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.
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Ehempelnan di gruponan 

profeshonal crusial ta:

• Cuido

• Polis

• Brandwer

• Personal den 

 enseñansa

Un bista completu bo ta haña riba: 

rijksoverheid.nl/beroepen

•  Transporte publico

•  Tiendanan di 

    cuminda

•  Sektor publico

Tur scolnan i organisashonnan di pasadia pa muchanan na Hulanda ta sera fo’i dia 16 di mart te cu dialuna 
6 di aprel. Tin un eksepshon cu ta conta pa yunan di mayornan of esnan cu ta cuida nan i cu ta traha den gruponan 
profeshonal crusial.

E medidanan aki ta 
dura fo’i 16 di mart te 
cu 6 di aprel 2020.

Esaki ta conta pa tur 
alumnonan di 
enseñansa basico i 
enseñansa secunda-
rio, educashon avansa 
profeshonal i pasadia. 

Eksepshon: yunan di 
mayornan of esnan cu 
ta cuida nan i cu ta 
traha den gruponan 
profeshonal crusial sí ta 
wordo atmiti. 

Voor schoolgaande kinderen wordt zoveel 
mogelijk onderwijs op afstand georganiseerd, 
met prioriteit voor eindexamenleerlingen. 
De school informeert je hierover.

Pa muchanan ku ta bai scol lo organisa mas tantu cu ta posibel 
enseñansa riba distansha, cu prioridat pa alumnonan den 
eksamen �nal. Scol ta duna bo informashon tocante di esaki.


