START

BESLISBOOM
THUISBLIJVEN OF NAAR SCHOOL?

Is een van de volgende klachten aanwezig
bij jou of in jouw omgeving (klas/thuis)?
● verkoudheidsklachten (zoals; loopneus,
neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
● hoesten
● verhoging of koorts
● benauwdheid
● plotseling verlies van reuk/smaak
(zonder neusverstopping)

Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar
school mag. Deze beslisboom gaat uit van personen
met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

VANAF 15 NOVEMBER 2021
1,5 METER AFSTAND WAAR KAN
● MONDKAPJE VERPLICHT
BIJ BINNENKOMST
EN BIJ VERPLAATSEN IN GEBOUW
● ZELFTEST
2x PER WEEK

MBO STUDENT

Beschermd (gevaccineerd)
tegen corona en klachtenvrij

Bij negatieve
GGD-TEST
mag je naar school

NAUW CONTACT

op minder dan 1,5 meter

BESCHERMD

NEGATIEF

Volg de instructies van de GGD.
Melden bij LOB-er en activeer brononderzoek:
inventariseer je nauw-contact personen.

15 minuten contact

Ben je in nauw contact geweest met iemand
met corona? of, met een persoon
met op dit moment koorts
(38,0 of hoger) of benauwdheid?

Blijf thuis en laat je testen BIJ DE GGD!
Ook als je beschermd bent
(gevaccineerd) tegen Corona!
Meld dit bij je LOB-er.

POSITIEF

in laatste 24 uur langer dan

CORONA(KLACHTEN) IN MIJN OMGEVING, ZELF GEEN KLACHTEN

ZELF KLACHTEN

●

wanneer ben ik een
nauw-contact persoon?

MBO STUDENT

nauw-contact personen
maken afspraak bij GGD,
zij laten zich testen
(Negatief dan naar school,
let tussentijds op klachten)

NIET BESCHERMD
Niet beschermd (niet gevaccineerd):
blijf 10 dagen in quarantaine, melden bij LOB-er.
5 dagen na je contactmoment laat je jezelf
testen BIJ DE GGD!

POSITIEF

POSITIEF
Blijf thuis, 5 dagen na je
contactmoment laat je jezelf
testen BIJ DE GGD!
Meld dit bij je LOB-er.

NEGATIEF

Blijf thuis in quarantaine
(nog 5 dagen).
Meld dit bij je LOB-er.

Bij negatieve GGD-TEST
mag je naar school

10 dagen

TESTUITSLAGEN GGD
 POSITIEF
Ja, jij of nauw contact is besmet met corona.
Volg de instructies van de GGD op.
 NEGATIEF
Nee, je bent niet besmet met corona.
Je mag weer naar school, ook als nog niet alle
klachten zijn verdwenen.

ADVIES
Maak 2x per week gebruik van een zelftest!
Bij positieve zelftest, laten testen bij GGD.
HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn
verschilt per situatie. Kijk op de website van
Rijksoverheid over "In thuisquarantaine door
corona (thuisblijven)"; volg instructies GGD.

NEGATIEF
Bij negatieve GGD-TEST
mag je naar school

Vraag gratis zelftesten
aan via de site
zelftestonderwijs.nl
(met je SintLucas-account)

HEB JE VRAGEN
Neem dan contact op met je LOB-er. Medewerkers kunnen contact opnemen met hun leidinggevende. Je kunt ook kijken op de site van de Rijksoverheid of bellen naar het landelijke
infonummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 8.00 - 20.00 uur)
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