BESLISBOOM
thuisblijven of naar school/werk?

Voorzorgsmaatregelen hier op school

Is een van de volgende klachten aanwezig?
•
•
•
•
•

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
hoesten
verhoging of koorts
benauwdheid
plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

Ja

Nee
Heeft een huisgenoot op dit
moment corona, koorts (38,0
of hoger) of benauwdheid?

Blijf thuis
en laat je testen

Ja

LET OP:

Ben je aangemerkt als nauw
contact van iemand met corona?
Of kom je vanuit het buitenland
uit een rood/oranje gebied?
Of heb je een notificatie via de
Coronamelder-app?

Blijf thuis en laat
je testen als je
klachten krijgt

Heb je op dit moment
koorts (38,0 of hoger)
of benauwdheid?

Ja

Nee

Nee

Ja
Huisgenoten
blijven ook thuis tot
testuitslag bekend is

Huisgenoten
mogen naar
school en/of werk

1,5 METER AFSTAND?
Leerlingen tot 18 jaar onderling niet, tot
volwassenen wel. Volwassenen onderling ook.
HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?
Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn
verschilt per situatie. Kijk op de website van de
Rijksoverheid voor meer informatie.
VRAGEN OF TWIJFEL?
Neem contact op met de school.

Deze beslisboom is gebaseerd op die van de VO Raad.
De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen
van het RIVM en is een leidraad voor ouders van onze
leerlingen en onze medewerkers. Met deze beslisboom
kun je beoordelenof je wel of niet naar school mag.
Deze beslisboom gaat uit van personen met een

Nee

Blijf 10 dagen thuis
in quarantaine

Je mag naar
school en/of werk

LET OP:
Krijg je in die 10
dagen zelf klachten?

Ja
Blijf thuis en
laat je testen

Nee
Je mag na de quarantaine
naar school en/of werk

normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere
huisgenoten. Voor iedere persoon moet de boom
apart doorlopen worden. Zodra de VO Raad op basis
van de regelgeving de beslisboom aanpast, zullen wij
de aanpassingen ook doorvoeren in deze beslisboom.

