BESLISBOOM

THUISBLIJVEN OF NAAR COLLEGE?

HOUD 1,5 METER AFSTAND!

Naar college?
Doe dan eerst een zelftest (maximaal 2 keer per week).
Testen beschikbaar bij de afdeling en vanaf begin juni zelf
aan te vragen via www.zelftestonderwijs.nl

Heb je één of meer klachten?
Milde klachten: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping), verhoging tot 38 °C.
Ernstige klachten: benauwdheid en/of koorts (38 ºC of hoger).

nee

ja

Bijvoorbeeld hooikoorts of astma.

nee

Ben je in contact geweest
met iemand die
positief getest is op corona?

ja
Je mag
naar college

Vergeet niet om een
zelftest te doen voordat
je naar het college komt!
(maximaal 2 keer per week)
Is de uitslag positief?
Neem dan contact op
met de GGD.

ja

ja
Heb je naast milde klachten
ook last van koorts
of benauwdheid?

nee

nee

Was dit contact op
1 dag (opgeteld)
langer dan 15 minuten
en op minder dan
1,5 meter afstand?

tenzij...

Heb je een huisgenoot die
klachten heeft
of een coronatest doet?

ja
Houd je
gezondheid
in de gaten!

nee
Je mag
naar college

Houd je gezondheid in
de gaten. Het advies
van de GGD is om je
te (laten) testen.
Gebruik hiervoor een
zelftest (wanneer je
geen klachten hebt)
of vraag een test aan
via de GGD. Dit kan via
0800-2035. Je hoeft
niet in quarantaine.

Vergeet niet om
een zelftest te
doen voordat je
naar het college
komt! (maximaal
2 keer per week)
Is de uitslag
positief? Neem
dan contact op
met de GGD.

ja

nee

Heeft hij/zij
naast milde
klachten
ook last van
koorts of
benauwdheid?

nee
ja

Blijf thuis

Blijf thuis

Blijf thuis

Blijf thuis

en laat
je testen

je huisgenoten ook
en laat
je testen

Ga in quarantaine. Vanaf dag 5 kun
je je laten testen bij de GGD. Bij
een negatieve uitslag mag je uit
quarantaine. Doe je dit niet, dan
geldt 10 dagen quarantaine.

en je huisgenoten
ook. Bij een positieve
testuitslag moeten
jullie je zo snel
mogelijk laten testen.

Je mag
naar college
Vergeet niet om
een zelftest te
doen voordat je
naar het college
komt! (maximaal
2 keer per week)
Is de uitslag
positief? Neem
dan contact op
met de GGD.

Coronatest
voor nauwe contacten

Huisgenoten
zonder klachten
mogen wel
naar buiten.

Maak direct een afspraak voor een PCR-test
bij de GGD: 0800-2035

Coronatest

Uitslag negatief

Een afspraak maken kan op twee manieren:
Via coronatest.nl (houd je DigiD bij de hand).
Telefonisch via 0800-1202 (7 dagen per week
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur)

Je mag naar college

geen corona

Uitslag positief

Thuisblijven?
We gaan ervan uit dat je dan online lessen volgt/verzorgt of thuiswerkt.
Ziek? Dan volgen we het reguliere verzuimprotocol (geoorloofd afwezig).
Volg bij een positieve testuitslag altijd de instructies van de GGD op.

wel corona

 M
 eld bij je opleiding dat je positief bent getest
en ga direct in isolatie voor ten minste 7 dagen.
Je mag pas uit isolatie als je na die 7 dagen
ten minste 24 uur klachtenvrij bent.
	
Je huisgenoten en nauwe contacten moeten
10 dagen in quarantaine en afstand houden.
Vanaf dag 5 kunnen ze zich eventueel laten
testen bij de GGD. Als de uitslag negatief is,
kunnen je nauwe contacten uit quarantaine.

Heb je vragen of twijfel over het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met je mentor of leidinggevende.
Je kunt ook bellen met het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 8.00-20.00 uur)

Versie 26 mei 2021. Deze beslisboom kan afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen, maatregelen en inzichten worden bijgesteld. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Past het bij bekende,
gebruikelijke klachten?

