
WIJ ONDERSTEUNEN U GRAAG OM 
OPVANG EN ONDERWIJS GEZOND EN 
VEILIG WEER OP TE STARTEN

GGD DRENTHE 
ONDERSTEUNT U 
BIJ VRAGEN OVER 
DE ONTWIKKELING, 
WELBEVINDEN, 
GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID VAN 
KINDEREN

Wij kunnen u bijvoorbeeld 
adviseren over:
kinderen met 
gezondheidsproblemen en de 
mogelijke risico’s die ze nu lopen
kinderen die ander gedrag laten 
zien of last blijven houden van de 
ongewone situatie 
communicatie aan ouders 
en het organiseren van 
voorlichtingsbijeenkomsten
Wij gaan in gesprek met kinderen 
die dat nodig hebben. Ook ouders 
die problemen ervaren door de 
huidige situatie kunnen wij 
ondersteunen. Als dat nodig is 
halen we in overleg met kinderen 
en ouders gespecialiseerde hulp 
er bij.

Er zijn door het RIVM landelijke 
richtlijnen opgesteld. Deze kunt u vinden 
op www.rivm.nl U kunt bij ons terecht 
voor een praktische advies op maat 
over de toepassing van de richtlijnen 
en de landelijke maatregelen in uw 
werk. Bijvoorbeeld over het 1,5 meter 
afstand houden in de praktijk, het wel 
of niet gebruik maken van persoonlijke 
beschermingsmaterialen, schoonmaak en 
gebruik van desinfecterende middelen en 
naleving van hygiëneregels door kinderen. 

GGD DRENTHE 
ADVISEERT U OVER 
GEZONDHEIDSASPECTEN 
(HYGIËNE EN 
VEILIGHEID) DIE 
EEN ROL SPELEN BIJ 
HET OPSTARTEN VAN 
OPVANG EN ONDERWIJS

GGD DRENTHE 
ONDERSTEUNT U 
BIJ VRAGEN OVER 
DE ONTWIKKELING, 
WELBEVINDEN, 
GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID VAN 
KINDEREN

De jeugdgezondheidzorg:
• is een direct aanspreekpunt voor kinderen, 

ouders, leerkrachten, IB-ers 
 en schoolleiding;
• ondersteunt in de communicatie 
 naar ouders;
• is beschikbaar voor verdere gesprekken 

en ondersteuning van kinderen en ouders 
waarvoor dat nodig is.

Natuurlijk kunt u ook bij ons nog 
steeds terecht met niet COVID-19 
gerelateerde signalen.  

GGD DRENTHE TEST 
GASTOUDERS EN 
MEDEWERKERS VAN 
KINDEROPVANG, BSO, 
SPECIAAL ONDERWIJS 
EN (SPECIAAL) 
BASISONDERWIJS 

Medewerkers kunnen onder bepaalde 
criteria getest worden om snel te 
beoordelen of er sprake is van een 
besmetting. Zie voor meer informatie over 
de criteria onze website. Hiermee kunnen 
we verdere uitbraak voorkomen en is snel 
duidelijk of u wel of niet kunt werken. 

Mail uw vraag naar:
coronavragen@ggddrenthe.nl 

we bundelen antwoorden op 
de meeste gestelde vragen op

 www.ggddrenthe.nl 

Jeugdgezondheidszorg
088-2460246

Verwijzing en aanmelding door 
bedrijfsarts. Lukt dat niet, 

bel dan 0592-306300  
Dagelijks bereikbaar van

 8.00 -17.00 uur

bekijk ook eens 
het coronadossier op 

www.veiligthuisdrenthe.nl 

we bundelen antwoorden 
op de meeste gestelde vragen 

op www.ggddrenthe.nl 

Veilig Thuis Drenthe: 
• geeft advies aan professionals en 

ondersteunt bij het doen van een melding 
bij (vermoedens van) huiselijk geweld en 
kindermishandeling en de toepassing van 
de meldcode;

• luistert, beantwoordt vragen en geeft 
advies als kinderen de afgelopen periode 
als onveilig hebben ervaren;

• biedt ondersteuning in de voorbereiding 
van en tijdens gesprekken met direct 
betrokkenen. 

Veilig Thuis Drenthe
088-2460244

http://www.ggddrenthe.nl

