BESLISBOOM

Mag ik naar school?
Het is in deze tijd soms lastig om te bepalen of je (als leerling of medewerker) wel of niet naar school mag.
Daarom hebben we deze beslisboom gemaakt. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale
gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Voor iedere persoon in het gezin moet de boom apart doorlopen worden. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast op basis van de nieuwste regels. Kijk voor de
meest actuele versie altijd op www.soml.nl/coronavirus. Volg altijd de aanwijzingen van de GGD.
START
Heb je zelf één of meerdere van de
volgende klachten die passen bij corona?
• Verkoudheid (bv. loopneus, niezen,
keelpijn, etc.)
• Hoesten
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping)
• Benauwdheid
• Verhoging / koorts (37,5 graden of hoger)

Nee

Kom je uit een
land / gebied met een
zeer hoog risico
of een
zorgwekkende virusvariant?
Klik hier voor een hulpmiddel

Nee
Ben je een leerling of medewerker?

Ja

Medewerker

Leerling

Blijf thuis en
laat je testen*
Thuisblijven?

Blijf thuis en
laat je testen*

Ja

Je mag
naar school

Nee

*Zelftesten of testen bij de GGD?

Wij raden aan twee keer per week een zelftest** af
te nemen. Of je in andere gevallen naar de GGD
moet of gebruik mag maken van de zelftest, zie je
hier (klik hier voor meer informatie):
• Als je milde klachten hebt die passen bij corona,
doe je een zelftest**. Is de test negatief, maar blijf je
klachten houden? Doe dan op dag 2 nog een keer
een zelftest.
• Bij ernstige klachten ga je naar de GGD.
• Kom je uit een zeer hoog risicogebied? Dan doe
je zo snel mogelijk een zelftest**, en op dag 5 na
terugkomst een test bij de GGD. Is de GGD-test
negatief, dan mag je eerder uit quarantaine.
• Moest je volgens de beslisboom thuisblijven
omdat je nauw contact hebt gehad met iemand
die corona had? Dan doe je zo snel mogelijk een
zelftest**, en op dag 5 na het contact een test bij de
GGD. Is de GGD-test negatief, dan mag je eerder uit
quarantaine.
***Is de uitslag van de zelftest positief? Dan ga je
altijd naar de GGD.

• Bevond jij je langer dan 15 minuten binnen
1,5 meter van iemand die corona had?
		 OF
• Heb je nauw contact gehad met iemand
(bijv. zoenen, in het gezicht hoesten) die
corona had?
		 OF
• Heb je een melding gekregen via de
CoronaMelder-app?

Ja

Ja

• Heb je na 1 januari 2022 corona
gehad (bevestigd door de GGD)?
		 OF
• Heb je in de afgelopen 8 weken
corona gehad (bevestigd door de
GGD)?
		 OF
•Heb je meer dan één week geleden
een booster-vaccinatie gehad?

Nee
Blijf thuis en
laat je testen*
In individuele gevallen
kunnen er andere afspraken
worden gemaakt.

*Volg altijd de aanwijzingen van de GGD. Hoe lang je moet thuisblijven verschilt per situatie. Kijk op deze site van het RIVM voor meer informatie. Heb je vragen of
twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met de huisarts, jeugdgezondheidszorg (GGD Limburg-Noord) (088 - 119 1111, 08:00 - 20.00 uur) of de
Rijksoverheid (0800 - 1351, 08:00 - 20:00 u). Let op: bij twijfel blijf je altijd thuis!
Deze beslisboom (versie 2 februari 2022) is opgesteld op basis van de beslisboom (d.d. 31/01) die door AJN Jeugdartsen Nederland i.s.m. BOinK en het RIVM is opgesteld.

