Beslisboom advies bij COVID-19 besmetting
basisonderwijs (4-12 jaar)
Bij twijfel over het advies, neem contact op met het scholenteam: 088 443 33
55, Voor extra informatie kan de BOINK beslisboom geraadpleegd worden

Besmette persoon (index) is
aanwezig geweest in de klas
in de besmettelijke periode*

Nee

Geen
maatregelen
nodig

STAP 1

- LCI informatie voor
medewerkers nauw contact
-LCI informatie voor medewerkers
overig contact

1e of 2e melding van
een besmetting in
de klas binnen 7
dagen?

Nee

Ja

3 of meer besmettingen
binnen de klas welke
gerelateerd zijn,
binnen 7 dagen

STAP 2

Nee

Twijfel over het soort contact?
Ga uit van nauw contact

Ja

MEDEWERKERS
Verstuur informatiebrieven aan
betrokken medewerkers

(Nog) geen quarantaine
advies, test- en
thuisblijfadvies voor
leerlingen met klachten**

Ja
Quarantaine advies voor de
gehele klas met de
mogelijkheid om de
quarantaine op te heffen met
een dag 5 test.

Verstuur informatiebrief aan
ouders van de betrokken klas:
Informatiebrief basisonderwijs klasgenoten

Informeer de ouders en leerlingen van de betrokken klas
Er geldt voor leerlingen uit de klas een test- en quarantaine advies. De quarantaine geldt
t/m 10 dagen na het laatste contact moment (LCM) tussen besmette leerling en klas.
Aan leerlingen het advies zich z.s.m. te testen met een zelftest. Ook is het advies om 5
dagen na het LCM te testen bij de GGD. Bij negatieve GGD-testuitslag wordt quarantaine
opgeheven en kan de leerling weer naar school.
Deze adviezen kunt hier terugvinden.

*Besmettelijke periode

- Zonder klachten: dag vanaf testafname
- Met klachten: 2 dagen voor start
klachten

**Testen bij milde klachten

Gebruik een zelftest. Aanhoudende klachten? Doe de
volgende dag weer zelftest. Bij geur- en smaakverlies,
koorts, benauwdheid of toenemende klachten, dan testen
bij de GGD

*** <8 weken corona gehad?

Bij geen klachten niet nodig om te testen of in quarantaine
te gaan.

