Corona-beslisboom
middelbare scholen
Weten wanneer je thuis moet blijven?
Doorloop de volgende stappen
Heb je één of meer van
de volgende klachten?
•

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging (37,5 – 38,0ºc) of koorts (38ºc of hoger)
Plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping)

•
•
•
•

Nee

Woon je in huis met
iemand die verhoging, koorts
en/of benauwdheid heeft?
(Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten
heeft, en dus geen verhoging, koorts en/of benauwdheid,
dan mag jij wél naar school komen)

Ja

Ja

Blijf thuis

Blijkt uit de test dat je besmet
bent met het coronavirus?

Je mag
naar school

Ben je in nauw contact
geweest met iemand die
besmet is met het coronavirus
(nauw contact betekent
langer dan 15 minuten op
minder dan 1,5 meter afstand)
en/of ben je de afgelopen twee
weken in een gebied geweest met
code oranje of rood
vanwege het coronavirus?

Blijf thuis

Laat je testen
Nee

Nee

Je huisgenoot moet zich laten
testen. Het hele huishouden
moet thuisblijven tot de
uitslag van de test bekend is.
Blijkt uit de test dat je
huisgenoot besmet is met
het coronavirus?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Blijf thuis

Je mag
naar school

Blijf thuis

Je mag
naar school

Blijf thuis

Je mag pas weer naar
school als je 24 uur geen
klachten hebt en het
minimaal 7 dagen geleden
is dat je klachten kreeg

Iedereen in
het huishouden
blijft thuis

Kortom, in de volgende situaties blijf je thuis:
•
•
•
•
•
•

Je
Je
Je
Je
Je
Je

hebt klachten die passen bij corona
hebt corona
huisgenoot heeft verhoging, koorts en/of benauwdheid
huisgenoot heeft corona
bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat
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Op de site
van het
RIVM vind je
meer info

Vragen & Antwoorden
We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom op te
nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn. Hieronder proberen
we met een aantal extra vragen en antwoorden nog meer duidelijkheid te geven. Kom
je er niet uit? Overleg dan met school.
1. Op de website van de Rijksoverheid en het RIVM staat dat ik thuis moet blijven als een van mijn huisgenoten koorts (38ºC
of hoger) of benauwdheidsklachten heeft. In de beslisboom lees ik echter dat ik ook thuis moet blijven als mijn huisgenoot
verhoging (37,5 – 38,0ºC) heeft. Klopt dat wel?
Ja, dat klopt. De koepelorganisatie van alle middelbare scholen in Nederland heeft samen met een aantal andere
onderwijspartijen een protocol opgesteld. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken om naar school te gaan, staan daar
strengere richtlijnen in. Wij houden ons aan die richtlijnen.

2. Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje geldt. Moet ik nu ook thuisblijven?
Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand van jou houden.
Krijgt jouw huisgenoot verhoging, koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven. Wil je hier meer over weten? Klik hier.

3. Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had. Wat betekent dit voor mij?
Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief geteste huisgenoot
geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine en mag je weer naar school komen. Let
op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar school komen. Krijgt je huisgenoot toch klachten? Dan moet je
10 dagen in thuisquarantaine blijven. Klik hier voor meer informatie.

4. Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik thuisblijven?
Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. Ook jouw huisgenoten
moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij anderen besmetten. Je mag
direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten hebt gekregen die passen bij het coronavirus. De
GGD bespreekt met je wanneer dit is.
Als je binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan blijf je langer in thuisisolatie. Ook moeten jouw huisgenoten
dan 10 dagen thuis in quarantaine. De GGD vertelt je hier meer over. Klik hier voor meer informatie.

5. Ik heb huisgenoten met klachten (verhoging, koorts en/of benauwdheid), maar die zijn (nog) niet getest. Wat betekent dit
voor mij?
Zodra iedereen binnen het huishouden klachtenvrij is, mag je weer naar school komen.

6. Ik krijg een telefoontje dat mijn kind naar huis moet, omdat hij gedurende de schooldag klachten heeft ontwikkeld die
passen bij het coronavirus. Wat gebeurt er met zijn broer/zus die op dezelfde school zit?
Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/
benauwdheid) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen. Wij informeren ouders/verzorgers
hierover. Ook sturen wij eventuele broers of zussen op onze school naar huis.
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