Aan de ouders en leerlingen van
het Cals College IJsselstein

IJsselstein, 22 september 2020

Betreft: corona: wanneer en hoe lang blijf je thuis?

Geachte ouder(s), beste leerling,
Wij krijgen de afgelopen dagen veel meldingen en vragen over de situatie waarbij leerlingen ziek zijn of in
contact geweest zijn met iemand die besmet is met het coronavirus. Hieronder volgen de richtlijnen die wij
als school hanteren.
Als je ziek bent:
• Ben je ziek en heb je klachten met symptomen die mogelijk wijzen op het coronavirus
(neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, koorts boven de 38°C), dan blijf je thuis
en je laat je testen. Je wacht de testuitslag thuis af.
Als je getest bent:
• Ben je getest en de testuitslag is negatief, dan ben je weer welkom op school, ook als je nog steeds
dezelfde klachten hebt. Alleen wanneer je de hele dag ernstig hoest willen we dat je thuis blijft tot dit
verminderd is.
• Ben je getest en de testuitslag is positief, dan blijf je thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent en het
minimaal 7 dagen geleden is geweest dat je ziek geworden bent.
Als je je niet hebt laten testen:
• Wanneer je wel bovengenoemde klachten hebt, maar je laat je niet testen, dan blijf je thuis totdat je
24 uur klachtenvrij bent en het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek bent geworden.
Als iemand in je huishouden getest wordt:
• Wanneer er sprake is van iemand in je huishouden die getest wordt op corona, dan wacht je de
testuitslag thuis af.
• Is er iemand in je huishouden positief getest op corona, dan blijf je 10 dagen in thuisquarantaine
vanaf het laatste risicocontact met de besmette persoon.
Wat doet school als een leerling positief test:
• Wanneer een leerling positief getest wordt, dan zullen wij als school de leerlingen die langer dan 15
minuten binnen 1,5 m van de besmette leerling gezeten hebben op de hoogte brengen om 10 dagen
in thuisquarantaine te gaan, vanaf het laatste contact op school. Deze leerlingen moeten hun
gezondheid goed monitoren op klachten. Leerlingen die niet binnen die 1,5 m gezeten hebben, maar
wel in de klas, zullen ook op de hoogte gebracht worden om 14 dagen hun gezondheid te monitoren
op klachten.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar corona.ijss@cals.nl.

Vriendelijke groet,
De schoolleiding

