BESLISBOOM CORONA: de quarantaine-checker
START

Je bent voldoende beschermd tegen het virus

NEE

JA

Je bent nauw in contact
geweest met iemand die
positief getest is op corona

JA

▶

Werk/blijf thuis en laat je testen of doe een zelftest

▶

Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is

▶

Milde klachten? Zelftest of PCR-test

▶

Aanhoudende klachten, reuk-/smaakverlies? PCR-test

Je mag naar
werk/school

▶

▶

NEE

▶

▶
▶

NEE

uitslag negatief

▶

Je mag naar
werk/school

Blijf thuis tot de uitslag
van de test van je
huisgenoot bekend is

JA

Je hebt een boostervaccinatie
gehad die minimaal een week
oud is
Of je hebt korter dan 8 weken
geleden corona gehad

STUDENT: informeer slb’er

▶

MEDEWERKER: informeer
leidinggevende

▶

Laat weten of je nauw contact
hebt gehad op school
Langer dan 15 minuten op < 1,5 m

Of je bent jonger dan 18 jaar

Ga 10 dagen in quarantaine
Reken vanaf het laatste nauwe contact
Doe zo snel mogelijk een sneltest
Ook zonder klachten

Werk/blijf thuis en volg
instructie van de GGD op

▶

▶

▶

Je bent weer welkom op
school als je...:
24 uur klachtenvrij bent
... én tenminste 5 dagen na
het ontstaan van de klachten

▶

▶

Werk/blijf thuis als je
huisgenoot koorts heeft of
benauwd is

▶

Je mag naar je werk als de
testuitslag van je huisgenoot
negatief is

uitslag
negatief

uitslag
positief

▶

Je mag weer naar werk/school,
let goed op je gezondheid,
blijf dagelijks testen

JA

Iemand in je directe
leefomgeving is langer
dan 15 minuten op
1,5 meter samen geweest
met iemand die positief
getest is op corona

JA

NEE

Je mag naar
werk/school

Of je bent jonger dan 18 jaar

JA

Werk/blijf thuis en volg
instructie van de GGD op

▶

STUDENT: informeer slb’er

▶

MEDEWERKER: informeer
leidinggevende

Klachtenvrij?
JA: weer naar werk/school,
wees alert op je gezondheid

Je hoeft niet
in quarantaine

Wanneer ben je voldoende beschermd?
twee weken na volledige vaccinatie
je hebt covid-19 gehad + één vaccinatie
je hebt covid-19 gehad in de afgelopen 6 maanden

▶

NEE

Je hebt persoonlijke
beschermingsmiddelen gebruikt

NEE

Bij klachten: laat een PCR-test doen
Laat op dag 5 een PCR-test doen.
Als deze negatief is, mag je uit
quarantaine en weer naar werk/school

Je bent langer dan
15 minuten op 1,5 meter
samen geweest met
iemand die positief getest
is op corona

Huisgenoot doet
coronatest

JA
▶

▶

Huisgenoot heeft
een of meer klachten

JA
uitslag positief

NEE

NEE

Je hebt een of meerdere klachten

Je hebt een of meerdere klachten
NEE
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Loop je stage?
Binnen je stage of leerwerkplek
volg je de richtlijnen van het
bedrijf of de instelling.

Indien je een zelftest doet binnen 8 weken
nadat je positief bent getest, geeft deze test
een vals positieve uitslag en is de test dus
niet betrouwbaar.

Klachten die kunnen wijzen op corona zijn:
neus-verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak,
verhoging, koorts en benauwdheid.

