Protocol bij besmettingen
Voor alle studenten en medewerkers
Bij milde klachten die passen bij het coronavirus informeer je je opleidingsmanager of leidinggevende
en maak je direct een afspraak bij de GGD voor een gratis test. Bel voor een afspraak met 0800 1202, of plan een afspraak in via coronatest.nl.
Milde klachten zijn: neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of koorts. Ook
plotseling minder kunnen ruiken of proeven kan een symptoom zijn van COVID-19 (de ziekte die
veroorzaakt wordt door het coronavirus).
Waarom is testen belangrijk?
Door de test weet je of je op dit moment besmet bent met het coronavirus. Zo kunt je besmetting van
de mensen om je heen voorkomen. Het snel testen en voorkomen van verspreiding is belangrijk!
Blijf thuis!
Iedereen met klachten laat zich testen en blijft thuis tot de uitslag bekend is. Ontvang geen bezoek en
houd 1,5 m afstand tot huisgenoten en gezinsleden. Was vaak je handen en hoest of nies in de
elleboog. Worden klachten erger? Neem dan contact op met de huisarts.
Tot de uitslag bekend is
Ga alvast na met wie je contact hebt gehad vanaf 2 dagen voordat de klachten begonnen tot het
moment dat je thuis bent gebleven. Noteer de namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers.
Verdeel je contacten in drie groepen:
1. Je huisgenoten: dit zijn de mensen die in hetzelfde huis leven, waarmee je geen 1,5 m afstand
hebt gehouden.
2. Nauwe contacten: dit zijn personen buiten je huishouden waarmee u langer dan 15 minuten
contact hebt gehad op minder dan 1,5 m. Denk aan de pedicure of de kapper. Let op: noteer ook
de mensen met wie je korter contact had, maar met een hoog risico. Bijvoorbeeld mensen die je
hebt gezoend, of die je in het gezicht hebt gehoest.
3. Overige contacten: hieronder vallen de mensen waarmee je langer dan 15 minuten contact
hebt gehad op minimaal 1,5 m afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten.
Uitslag bekend
De testuitslag is meestal binnen 48 uur bekend. Deze ontvang je per telefoon of kun je bekijken via
coronatest.nl als je daar je afspraak hebt gemaakt. Zodra je uitslag bekend is informeer je direct je
opleidingsmanager of leidinggevende.
Wat te doen bij welke uitslag:
Uitslag Negatief
Dat betekent dat je op het moment van de test geen corona hebt, je hoeft niet meer thuis te blijven.
Natuurlijk moet je nog steeds op je gezondheid letten en 1,5 m afstand houden van mensen die niet
bij je in huis wonen.
Blijf regelmatig handen wassen en hoest of nies in je elleboog.
Blijven je klachten aanhouden of ontstaan er nieuwe klachten, bel dan de GGD voor een nieuwe
testafspraak op 0800-1202. Worden je klachten erger? Neem dan direct telefonisch contact op met je
huisarts.
Maak je onderdeel uit van een contactonderzoek? Houd je dan aan de maatregelen die door de GGD
met je besproken zijn.
Uitslag positief
Je wordt gebeld over de uitslag. Positief betekent helaas dat je op het moment van de test wel corona
hebt. De GGD neemt contact met je op en bespreekt met je wat er verder gaat gebeuren. Je moet in
ieder geval in quarantaine: je blijft thuis en houdt afstand van je huisgenoten.
Het is belangrijk dat je zelf je huisarts, je school of werkgever en/of bedrijfsarts informeert.
Huisgenoten blijven ook thuis, dat geldt ook voor huisgenoten die werkzaam zijn in de vitale sector of
een cruciaal beroep. Voor deze mensen kan een uitzondering worden gemaakt als zij geen klachten
hebben. Dat kan alleen na overleg met hun werkgever, of bedrijfsarts en de GGD.
Het overzicht van je contacten is erg belangrijk. Als je positief getest bent moet je de contacten die je
hebt opgeschreven doorgeven aan de GGD. De GGD gaat de contacten benaderen en uitleggen
welke maatregelen zij moeten nemen.

Voor opleidingsmanagers en leidinggevenden
Wanneer een student of collega zich meldt met klachten dan bespreek je bovenstaand protocol met
betreffende student/medewerker. Voor medewerkers maak je ook een ziekmelding aan in AFAS, waar
je ook (vermoeden van) corona-melding aanzet.

Indien een student of medewerker positief is getest, dus na uitslag van de test, zal de GGD het bron-,
en contactonderzoek starten. Als opleidingsmanager of leidinggevende kun je bijdragen door mensen
met wie contact is geweest adviseren zich te laten testen en vanuit huis onderwijs te volgen of te gaan
werken.
Bij zieke medewerkers volg je verder het verzuimprotocol.
BELANGRIJK: Bij meer dan 3 meldingen binnen één klaslokaal meld je dit direct bij je directie.

Voor afdelingen P&O en directie
Dagelijks monitor je het aantal ziekmeldingen met corona en deel je dit met het management. Bij meer
dan 3 meldingen binnen één klaslokaal wordt door de directie direct contact gezocht met het CCT en
wordt de regionale GGD geïnformeerd.

