NOVEL
CORONA VIRUS
COVID-19
Nieuwe coronavirus COVID-19

Novel corona virus (COVID-19) in the Netherlands

Measures for schools and childcare centres
Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland. Maatregelen voor scholen en kinderopvang.

All schools and childcare organisations in the Netherlands will be closed from Monday 16 March until Monday
6 April inclusive. An exception is in place for children whose parents or carers work in crucial sectors.
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.

These measures will
run from 16 March to
6 April 2020 inclusive.

They apply to all
primary and secondary schools,
secondary vocational
education (MBO) and
childcare centres.

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

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

Schools will arrange remote learning, giving priority to pupils who
are sitting final exams this year. Your school, or your child’s school,
will provide more information.

Exception: schools
and childcare centres
will provide care for
children whose parents
or carers work in crucial
sectors.
Uitzondering: kinderen van ouders
of verzorgenden die werkzaam zijn in cruciale
beroepsgroepen worden wel opgevangen.
Voor schoolgaande kinderen wordt zoveel
mogelijk onderwijs op afstand georganiseerd,
met prioriteit voor eindexamenleerlingen.
De school informeert je hierover.

Examples of crucial sectors are:
• Healthcare • Public transport
• Food chain
• Police
• Fire service • Government process
• Education
You can find a full list (in Dutch) on
rijksoverheid.nl/beroepen
Voorbeelden van cruciale
beroepsgroepen zijn:
• Zorg
• Openbaar vervoer
• Politie
• Voedselketen
• Brandweer
• Overheidsprocessen
• Leraren
Een volledig overzicht vind je op:
rijksoverheid.nl/beroepen

The following continues to apply:

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Are you without
symptoms?

Do you have (mild)
symptoms of a cold?

Heb je geen klachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Keep your distance
from others (1,5 metres)
and avoid big groups
(100+ people)
Houd afstand en vermijd grote groepen

Meer informatie en een Nederlandstalige versie zijn te vinden op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Word from home
if possible
Werk thuis als het kan

Stay at home

Blijf thuis

For more information:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
or call 0800-1351
Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel naar 0800-1351

Limit (social)
contacts
Beperk (sociale) contacten

The National Institute for Public
Health and the Environment (RIVM)
advises the Dutch government on
fighting the novel coronavirus.
Het RIVM adviseert de overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

