
CORONA-VIRUS – ADVIES KBO HEB 

Wij willen u vragen om uw verantwoordelijkheid te nemen en niet aan 

activiteiten deel te nemen bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts.  

 

Op vrijdag 6 maart 2020 ontvingen wij onderstaand bericht van KBO-Brabant betreffende 

het Corona-virus. 

De maatregelen voor de provincie Noord-Brabant zijn sindsdien aangescherpt. Waarom? 

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste 

patiënten zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt.  

Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, 

komt merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan of er 

sprake is van verspreiding in Noord-Brabant, start het RIVM Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu onderzoek. 

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners 

van Noord-Brabant uit voorzorg het volgende geadviseerd: 

Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts beperk dan je sociale contacten. Dat 

betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. 

Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel social distancing. 

 
 

Van: Fonsa Gosma Namens kbo-brabant 
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 17:27  
Onderwerp: Corona-virus 
Urgentie: Hoog 
 
Aan de voorzitters en secretarissen van de Afdelingen en Kringen van KBO-

Brabant 

cc. leden Algemeen Bestuur KBO-Brabant 

 

Geachte bestuursleden,  

 

Bij KBO-Brabant komen steeds meer vragen binnen over het Corona-virus. Wij begrijpen 

uiteraard dat bestuurders zich zorgen maken over de gezondheid van onze leden. Wij 

houden de berichten ook in de gaten. Op dit moment is het landelijk beleid nog vrij 

afwachtend. Maar dat kan snel veranderen.   

 

Daarom raden wij u aan om bij vragen altijd de meest recente informatie op te zoeken 

en de adviezen op te volgen.  

Heeft u algemene vragen over het corona-virus, kijk dan eerst op de website van het 

RIVM: www.rivm.nl/coronavirus. U kunt ook bellen met 0800-1351. 

Als u specifieke vragen heeft over de situatie in uw regio of gemeente, neem dan contact 

op met de regionale GGD: www.ggd.nl. Zij kunnen met u meedenken over bijvoorbeeld 

het wel of niet laten doorgaan van uw activiteit. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Wilma Schrover, 
directeur 
 

 
 

http://www.rivm.nl/coronavirus
http://www.ggd.nl/

