Betreft

: Coronavirus

Berlicum , 29 februari 2020
Beste deelnemers van de Blue Bear Adventure Race,
Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij deelnemers aan verschillende evenementen in
Nederland en zorgt mogelijk voor ongerustheid. Ook bij de organisatie van ons evenement nemen
we de verspreiding van het Coronavirus en de mogelijk te nemen maatregelen serieus. Dit hoeven
we niet alleen te doen. We gaan hierbij af op de adviezen die worden gegeven door de GGD i.s.m.
het RIVM, welke door ons nauwlettend gevolgd worden. Deze instanties beschikken over de kennis
en kunde hoe te handelen bij een virusuitbraak. Daarnaast adviseert ook het ministerie van OCW ons
hierin.
Je kunt de meest recente informatie op de volgende sites gemakkelijk vinden:




https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/02/Vragen-over-coronavirus-0800-1351

Belangrijke info vanuit de GGD:
Besteed aandacht aan de gebruikelijke hand- en hoesthygiëne ter preventie voor virussen. Dit doe
je door:
 handen te wassen met zeep;
 niezen/hoesten in de binnenkant van de elleboog;
 papieren zakdoekjes te gebruiken.
Mensen moeten naar huis / thuisblijven als zij:
 koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 én de afgelopen twee weken in een land/regio geweest zijn met verspreiding van het
coronavirus
 of de afgelopen twee weken contact hebben gehad met een patiënt met het nieuwe
coronavirus.
 Men moet dan bellen met de huisarts. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden, en
overlegt zo nodig met de GGD.
Vooralsnog is er geen enkele reden om aanpassingen door te voeren aan de Blue Bear Adventure
Race!
Wij hopen jullie hiermee vooralsnog voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mochten er andere
of meer concrete maatregelen genomen moeten worden, dan zullen wij jullie hierover informeren.
Wij gaan er sowieso vanuit dat iedereen die deelneemt aan een adventure race voldoende fit is en
zijn/haar gezondheid in de gaten houdt.
Met vriendelijke groet,
Organisatie Blue Bear Adventure

