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uitslag 
positief

uitslag 
positief

uitslag 
negatief

uitslag 
negatief

 

Huisgenoot heeft 
een of meer klachten

Huisgenoot doet 
coronatest

JA NEE

NEE

JA

JA

NEE

JA

JA NEE

Werk / blijf thuis en laat je testen.
Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. 

Je hebt een of meerdere klachten 

▶ Werk / blijf thuis en volg   
 instructie van de GGD op. 

▶ 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. 

▶ Je bent weer welkom op   
 school als je...:
  24 uur klachtenvrij bent 
  ...én tenminste 7 dagen 
  na het ontstaan van de 
  klachten.

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

Je mag weer naar het werk / 
school als iedereen 24 uur 
klachtenvrij is.

Heb je persoonlijke 
beschermings- 
middelen gebruikt?

▶ Werk / blijf thuis en volg de instructies  
 van de GGD op.

▶ STUDENT: informeer slb’er
 MEDEWERKER: informeer   
 leidinggevende.

▶ Werk / blijf thuis en volg de instructies  
 van de GGD op. 
▶ STUDENT: informeer slb’er
 MEDEWERKER: informeer   
 leidinggevende.

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

Je mag naar 
werk / school.

Je mag naar 
werk / school.

Je mag naar 
werk / school.

Je mag naar 
werk / school.

NEE

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

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

TENZIJ...

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

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

Je bent volledig gevaccineerd

JA

JA

NEE

Je hebt een of meerdere klachten 

Werk / blijf thuis en laat je testen.
Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. 

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

 Wees extra alert op klachten. 
 Bij klachten laat je testen  
      bij de GGD.

 Geen klachten? Laat je testen 
 op dag 5 bij de GGD.  
      Je hoeft tussentijds niet in 
      quarantaine.

NEE

NEE

JA

▶

▶

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

Loop je stage? Binnen je  
stage of leerwerkplek volg  
je de richtlijnen van het  
bedrijf of de instelling.

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

Loop je stage? Binnen je  
stage of leerwerkplek volg  
je de richtlijnen van het  
bedrijf of de instelling.


