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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 38°C), dan blijf je
thuis en je laat je je testen. Je wacht de testuitslag thuis af.
Als je getest bent:
• Ben je getest en is de testuitslag 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 is de testuitslag positief, dan blijf je thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent en het
minimaal zeven 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 zeven 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 mag je naar
school, tenzij er sprake is van moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts boven 38°C.
• Is er iemand in je huishouden positief getest op corona, dan blijf je tien dagen in
thuisquarantaine vanaf het laatste risicocontact met de besmette persoon.
• Op de vijfde dag kun je een testafspraak maken bij de GGD en indien die test negatief is kun
je weer naar school komen mits de GGD dit aangeeft.
Wat doet school als een leerling of medewerker positief test:
•

Wanneer een leerling positief getest wordt, dan zullen wij als school de leerlingen die
*frequent en intensief contact hebben gehad met de besmette leerling op de hoogte brengen
om tien dagen in thuisquarantaine te gaan, vanaf het laatste contact op school. Hierbij wordt
twee dagen teruggekeken vanaf de eerste symptomen bij de besmette persoon.
* Leerlingen zijn een nauw contact wanneer er frequent en intensief contact is geweest met de
positief geteste persoon. Frequent en intensief contact is bijvoorbeeld een beste vriendje
waarmee positief geteste leerling de gehele dag intensief omgaat, of een slaapkamergenootje.
Let op: uitsluitend ‘naast elkaar op school zitten’ bepaalt niet dat een leerling als nauw contact
wordt gezien.

•

•

Ook al is er geen sprake geweest van nauw contact met een positief geteste klasgenoot, is
het toch van belang dat de klasgenoten tot en met tien dagen na het laatste contact hun
gezondheid goed in de gaten houden. Zij hoeven niet in quarantaine. School zal hen hierover
informeren.
Wanneer een medewerker positief getest wordt, is er geen contactonderzoek. Medewerkers
hebben per definitie geen nauw, intensief en frequent contact met collega’s en leerlingen.
Leerlingen die in de laatste twee dagen voor de eerste symptomen les hebben gehad van de
medewerker ontvangen bericht dat zij tot en met tien dagen na het laatste contact hun
gezondheid goed in de gaten houden. Zij hoeven niet in quarantaine.

