IK BEN ZIEK OF EEN
HUISGENOOT IS ZIEK, WAT NU?
WANNEER THUISBLIJVEN OF NAAR SCHOOL?
1

Heeft iemand in jouw huishouden op dit moment corona?

ja
✘

Nee

• Meld je af en blijf THUIS
• Krijg je klachten →
Laat je TESTEN

2

Heeft een HUISGENOOT
naast klachten die
passen bij corona OOK:

ja

✘

• Meld je af en blijf THUIS
• Krijg je klachten →
Laat je TESTEN

• Koorts, 38°C of hoger of
• Benauwdheidsklachten

Nee
3

Heb jij één of meer van onderstaande klachten die passen bij corona?
• Verkoudheidsklachten, zoals loopneus, niezen, keelpijn
• Verlies van reuk/smaak, zonder neusverstopping

• Verhoging of koorts
• Hoesten of benauwdheid

Nee

ja
!

Heb jij naast de
klachten die passen
bij corona OOK:

✘

• Koorts, 38°C of hoger of
• Benauwdheidsklachten

ja
✘

HUISGENOTEN
blijven OOK
THUIS tot test-

Nee
✔

HUISGENOTEN

mogen naar
school/werk

uitslag bekend is

• Meld je af en blijf THUIS
• Laat je TESTEN
• Wacht thuis op de
uitslag van de test

4

Ben je aangemerkt
als nauw contact van
iemand met corona?
• Of kom je vanuit het buitenland
uit een rood/oranje gebied?
• Of heb je een notificatie via de
Coronamelder- app?

ja
✘

Nee

ja

test positief?
• Blijf thuis zolang de
GGD adviseert
• Informeer de school
over de afspraken
met de GGD

✘

Blijf 10 dagen
thuis in quarantaine

!

Tel: 033 - 475 36 94,
verzuim@vmbotriviumcollege.nl

meer informatie
• Ga naar www.vmbotriviumcollege.nl → Downloads → Covid-19 informatie
• Bekijk de website van Rijksoverheid over ‘In thuisquarantaine door corona’ (thuisblijven)
• Landelijk informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08.00 - 20.00 uur)
• Kijk op www.RIVM.nl en www.GGD.nl

je mag

naar school

Krijg je in die
10 dagen klachten?

ja
✘

✔

• Meld je af en blijf THUIS
• Laat je TESTEN
• Wacht thuis op de
uitslag van de test

Nee
✔

je mag

naar school
na 10 dagen

