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Op zondag 8 maart 2020 maakte Gemeente Roermond bekend dat op 7 maart het 
coronavirus is vastgesteld bij een inwoner van Roermond. Dit is de eerste keer dat het 
coronavirus in Midden-Limburg wordt aangetroffen. De patiënt zit momenteel in 
thuisisolatie. GGD Limburg-Noord is een contactonderzoek gestart.  
 
Stichting Onderwijs Midden-Limburg volgt de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Op dit 
moment zien zij geen redenen om extra maatregelen te treffen. Wel blijven wij jullie vragen 
de volgende hygiënemaatregelen toe te passen:

•	 Was je handen regelmatig
•	 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•	 Gebruik papieren zakdoekjes

Deze adviezen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het 
is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Zodra de GGD en het RIVM zaken anders inschatten, zullen wij jullie hierover uiteraard 
nader informeren.

Gewijzigd advies voor inwoners van Noord-Brabant
6 maart bracht het RIVM een gewijzigd advies uit voor inwoners van de provincie Noord-
Brabant. In lijn met dit advies vraagt SOML werknemers en leerlingen die wonen in Noord- 
Brabant, thuis te blijven wanneer zij last hebben van een of meerdere van de 
volgende klachten: 

•	 Verkoudheid, 
•	 Hoesten,
•	 Meer dan 38 graden koorts. 

Dit advies geldt in ieder geval tot het onderzoek naar de verspreiding van COVID-19 in 
Noord-Brabant is afgerond. Naar verwachting zal begin volgende week meer informatie 
bekend worden gemaakt. 

Vragen over de eigen gezondheid
Heb je vragen over het nieuwe coronavirus, dan kun je deze altijd stellen op het speciale
landelijke telefoonnummer 0800-1351. Bij klachten kun je uiteraard ook altijd telefonisch 
contact opnemen met de eigen huisarts. 

Belangrijke links:
•	 GGD Limburg-Noord
•	 RIVM
•	 Landelijk infonummer: 0800-1351
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