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Zwolle, 27 februari 2020  

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  

  

Na de eerste brief van afgelopen maandag sturen we u nogmaals een brief over de stand van zaken in 

Rome en Griekenland. Zoals eerder gezegd verandert de situatie van bestemmingen waar het 

coronavirus opduikt met de dag en inmiddels is er in de situatie in Italië het een en ander veranderd.  

 

Hieronder vindt u allereerst de relevante berichtgeving van de website het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken over de situatie in Italië: 

Coronavirus 

Rood: niet reizen 

- Lombardije:  Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, 

Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano. 

- Padova: Vo` Euganeo. 

Oranje: Alleen noodzakelijke reizen 

Reis alleen als het noodzakelijk is in de gebieden ten zuiden van de stad Milaan. Hier zijn een groot 

aantal besmettingen. 

Geel: Let op, veiligheidsrisico’s 

In de provincies Lombardije, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Sud -Tirol en Lazio nemen de 

lokale autoriteiten maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Gezondheidssituatie 

Over het algemeen is de gezondheidssituatie in Italië vergelijkbaar met die in Nederland. 

  

Als Griekenland-/Romecommissie hebben we verder een aantal dingen voor u op een rijtje gezet met 

betrekking tot ons verblijf in Griekenland en Rome: 

- Aangezien we zelf geen deskundigen zijn op het gebied van de griepuitbraak, laten we ons adviseren 

en leiden door de deskundigen op dit gebied. Om verwarring, paniek of onoordeelkundig handelen 

te vermijden kiezen we ervoor om deze deskundigen te vertrouwen en in hun adviezen en oordelen 

te volgen. Dat betekent dat wanneer er een negatief reisadvies wordt afgegeven de reis wordt 

geannuleerd. 

- Volgens de informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen sprake van verspreiding 

van het coronavirus in Rome of Griekenland. Wel worden er in Rome veiligheidsmaatregelen 

getroffen om het virus tegen te gaan (vandaar code geel). 

- Onze accommodatie in Rome is een klooster. Dit klooster is niet vrij toegankelijk en bevindt zich op 

een aparte locatie in Rome, ver van de bekende ‘toeristenbuurt’ Termini. 

- Door de gunstige ligging van het klooster zullen we excursies in Rome grotendeels lopend doen (dus 

zonder openbaar vervoer). 

- Momenteel staan er op 2 dagdelen musea gepland (De Galleria Borghese en een keuzeprogramma) 

verder zijn de excursies in de buitenlucht. 
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- Net als bij andere reizen en excursies kan de reis- of schoolleiding geen verantwoordelijkheid 

dragen voor zaken die buiten onze invloedssfeer liggen, zoals het gedrag van derde partijen of 

mogelijke gezondheidsrisico’s zoals in dit geval met het coronavirus. Net als bij andere reizen en 

excursies is de reisleiding wel verantwoordelijk voor de organisatie, planning en een ordelijk 

verloop van de reis. De reisleiding zal uiteraard haar best doen om mogelijke risico’s zoveel mogelijk 

te beperken. 

- We adviseren iedereen om desinfecterende handgel mee te nemen en regelmatig de handen te 

wassen. 

In de bijlage hebben we een aantal van de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. U kunt ook kijken 

op de website van Buitenlandse Zaken of de reisapp BZ en de website van de ANVR.  

 

Ondanks de turbulente tijden hopen op een mooie en voorspoedige Romereis. Als u nog vragen of 

opmerkingen heeft kunt u uiteraard altijd mailen naar de Rome-/Griekenlandreiscommissie:  

wvanoossanen@celeanum.nl.  

  

Met vriendelijke groet,  

namens de schoolleiding en de Griekenland-/Romecommissie,  

 

dhr. F. (Frank) Dost  

rector  

 

 

 

 

 

Bijlage: 1 
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Meest gestelde vragen over het Coronavirus  

Wat is het Coronavirus '2019-nCoV'?  

Coronavirussen kunnen infecties aan de longen en luchtwegen veroorzaken. Er zijn verschillende 

soorten, waarvan MERS en SARS de bekendste zijn. In de Chinese stad Wuhan, in de provincie Hubei, 

werden in december de eerste mensen ziek van een nieuw soort Coronavirus. Over dit specifieke virus 

is nog veel onbekend. De Latijnse naam Corona verwijst naar de vorm van het virus, het lijkt een beetje 

op een kroon. Inmiddels is het virus aangetroffen bij verschillende nationaliteiten reizigers die deze 

provincie hebben aangedaan.  

  

Wat zijn de symptomen van het 2019-nCoV virus en wat kun je doen om te voorkomen?  

Mensen met het nieuwe Coronavirus hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. Het 

dragen van mondkapjes is volgens het RIVM niet nodig. Dat is alleen nodig voor medisch personeel. Er 

is nog geen vaccin tegen dit virus. Mensen die longklachten hebben kunnen contact opnemen met de 

huisarts.  

  

Wat kunnen mensen doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?  

Het advies van RIVM is:  

- Was je handen regelmatig.  

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

- Gebruik papieren zakdoekjes.  

  

Waar vind ik meer informatie over dit coronavirus?  

RIVM  : https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

ECDC  : https://www.ecdc.europa.eu/en  

WHO  : https://www.who.int/  

Reisadvies Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen  

     

Patiënten met nieuw Coronavirus  

In Nederland, Griekenland en Rome zijn nu geen patiënten met het nieuwe Coronavirus. De meeste 

patiënten komen uit de regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. Ook buiten China is het virus 

opgedoken, onder andere in omringende landen zoals Japan of Thailand. Ook buiten Azië is het virus 

in patiënten aangetoond, onder andere in de VS Verenigde Staten , Duitsland, Frankrijk en twee Noord-

Italiaanse provincies.  

  

Moet ik me zorgen maken over besmetting met het coronavirus in Rome of Griekenland?  

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het virus verspreid is in Griekenland of Rome en datzelfde 

geldt voor Nederland. We volgen de berichtgeving op de voet.  
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Ik heb een reis naar Griekenland of Rome geboekt die in de komende weken vertrekt. Mag ik deze 

kosteloos annuleren?  

Nee. Als de reis niet kan of mag worden uitgevoerd door de reisorganisator dan zal de reisorganisator 

jouw reis indien gewenst omboeken of annuleren en jou de reissom terugbetalen. De situatie kan per 

dag veranderen, maar vooralsnog worden alleen niet-noodzakelijke reizen naar de provincie Hubei met 

de stad Wuhan als luchthaven, ontraden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder worden 

eventuele besmettingsgevallen in Europa individueel behandeld.  

  

Dekt het Calamiteitenfonds de financiële gevolgen van het Coronavirus?  

Nee. Het Calamiteitenfonds dekt alleen gevolgen van natuurrampen en nu gaat het om ziekte en dat 

valt in een andere categorie.  

  

Dekt de annuleringsverzekering de financiële gevolgen van het Coronavirus?  

De annuleringsverzekering dekt alleen de kosten voor de reis als deze geannuleerd wordt door de 

touroperator, meestal op instigatie van de het ministerie van Buitenlandse Zaken.  


