Wie moet er naar huis bij een positieve collega op school
Wanneer een leerling of collega positief getest wordt op COVID-19, en in zijn/haar besmettelijke periode* op school is
geweest, bestaat de kans dat een aantal leerlingen of collega’s naar huis gestuurd moeten worden. De onderstaande
schema’s helpen u bij het maken van deze keuze. We gaan er hierbij vanuit dat de RIVM richtlijnen worden nageleefd en dat
de afstand van 1.5 meter tussen en leerling wordt aangehouden. Daarom zijn er geen richtlijnen voor de relatie docentleerling opgenomen.
Meer achtergrondinformatie? Kijk op:

• Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar)
• Beslisboom 12+ thuisblijven of naar school/werk?
• Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
• DECISION TREE from age 0 up to final grade primary school
*

Besmettelijke periode: de periode dat een positief getest persoon het virus op anderen heeft kunnen overgedragen. 48 uur voor de dag van de eerste
klachten tot minimaal 7 dagen na de dag van de eerste klachten én 24 uur na de laatste klachtendag. Bijvoorbeeld:
• Is iemand 3 dagen na de dag van de eerste klachten al klachtenvrij? Dan zien we iemand toch nog tot dag 7 na de dag van de eerste klachten als
besmettelijk.
• Is iemand 7 dagen na de dag van de eerste klachten nog niet klachtenvrij? Dan zien we iemand pas als ‘niet meer besmettelijk’ wanneer iemand 24
uur klachtenvrij is.

Als een leerling positief getest is
Let op! Onderstaand schema hoeft alleen gebruikt te worden wanneer de positief geteste leerling op school is geweest in zijn/haar besmettelijke periode (zie *besmettelijke
periode).

0 jaar t/m groep 8* (basisschool)
+ kinderopvang

Medeleerlingen zonder klachten

Blijven op school

Medeleerlingen hebben
verkoudheids-klachten

Blijven op school

Medeleerlingen hebben koorts,
zijn benauwd of hoesten veel

Gaan naar huis

Hoe lang? Tot ze 24 uur
klachtenvrij zijn.

Intensieve en frequente
contacten van een positief
geteste leerling (de
vriendengroep/'de bubbel' van
de leerling) (= nauw contact)**

Gaan naar huis

Hoe lang? 10 dagen na het
laatste contact met de positief
geteste leerling.

Overige contacten

Blijven op school

Leeftijd

12 jaar en ouder (middelbare
school)

*

Let op! Kinderen van 0 jaar t/m groep 8 worden in een groepssetting met leeftijdsgenoten nooit gezien als nauwe contacten van elkaar. Ook zijn leerlingen op de basisschool/kinderopvang nooit een
nauw contact van een positief geteste docent/leidster.
**
Let op! De algemene regel dat iemand een nauw contact is wanneer hij/zij >15 minuten op <1.5 meter bij de positief geteste persoon vandaan is geweest, geldt niet op school. Een leerling is dus
niet direct een nauw contact wanneer hij/zij naast de positief geteste leerling zat in de les.

Als een collega positief getest is
Let op! Onderstaand schema hoeft alleen gebruikt te worden wanneer de positief geteste collega op school is geweest in zijn/haar
besmettelijke periode (zie *besmettelijke periode).
We gaan er hierbij vanuit dat de RIVM richtlijnen worden nageleefd en dat de afstand van 1.5 meter tussen docent en leerling wordt
aangehouden. Daarom zijn er geen richtlijnen voor de relatie docent-leerling opgenomen.

Contact collega-collega

Langer dan 15 minuten
op minder dan 1.5
meter

Collega is een nauw
contact en gaat naar
huis

Hoe lang? 10 dagen na
het laatste contact met
de positieve collega.

Hoogrisicoblootstelling
van korter dan 15 min
(bv. in het gezicht
hoesten, zoenen)

Collega is een nauw
contact en gaat naar
huis

Hoe lang? 10 dagen na
het laatste contact met
de positieve collega.

Blijven op school

Collega houdt zichzelf
de komende tijd goed
in de gaten.

Overige contacten

