Wat te doen bij een besmetting met COVID-19 op school?

protocol blijft van kracht,
wordt opnieuw onder de
aandacht gebracht, zo
nodig extra schoonmaak

BESMETTING MET COVID19

1. melding bij lokale GGD
via contactpersoon

2. personeel wordt
geïnformeerd via mail
/ Teams

3. leerlingen worden
geïnformeerd via
Magister en in de les

is er intensief contact geweest?
(langer dan 15 min. binnen 1,5
m)

is er intensief contact geweest?
(langer dan 15 min. binnen 1,5
m)

quarantaine / testen

4. ouders worden
geïnformeerd via mail

quarantaine / testen

De contactpersoon voor het melden van een besmetting is Rebecca van den Berg
(berg@maerlant-lyceum.nl). Vervolgens doet zij een melding bij de GGD. De
informatievoorziening naar personeel, leerlingen en ouders gaat volgens bovenstaand schema.
We geven daarbij aan dat er bron- en contactonderzoek zal worden gedaan als er intensief
contact is geweest met de besmette persoon.

In de praktijk gaat dit als volgt:1
Intensief contact:
Als er intensief contact is geweest met de besmette persoon (gedurende langer dan 15 minuten
binnen 1,5 meter contact), worden deze personen aangeduid als behorende tot categorie 2. De
richtlijn die de GGD hiervoor geeft is als volgt:
De GGD informeert nauwe contacten mondeling en schriftelijk met het advies om:





gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met de patiënt thuis te blijven. Dit betekent dat zij:
o niet naar hun werk gaan (thuiswerken);
o geen gebruik maken van openbaar vervoer, geen bezoek ontvangen en zeker geen bezoekers
met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19 (kinderen van 0 t/m 12 jaar mogen wel naar
kinderopvang/school/bso en sporten);
o minimaal 1,5 meter afstand houden van andere personen als het contact wel buiten de deur treedt;
goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen;
gedurende 14 dagen na het laatste contactmoment met de patiënt alert te zijn op klachten passend bij
COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), en
o bij een vermoeden van koorts de temperatuur te meten (rectaal of via het oor) (koorts is temperatuur
≥ 38,0º Celsius);
o de GGD bij klachten direct te bellen voor beoordeling en inzetten diagnostiek.

De GGD zorgt ervoor dat ‘overige nauwe contacten’ zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de
klachten passen bij COVID-19.
In afwachting van de testresultaten blijven zij strikt thuis en maken overzicht van hun eigen contacten vanaf 2 dagen
voorafgaand aan de klachten.

Geen intensief contact:
De meeste personen rondom de besmette persoon worden aangeduid als behorende tot categorie
3 (overige niet nauwe contacten). De richtlijn die de GGD hiervoor geeft is als volgt:
De GGD zorgt ervoor dat contacten worden geïnformeerd over de vaststelling van COVID-19 bij een persoon in hun
omgeving. de contacten krijgen het advies om:




goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen;
algemene maatregelen te nemen om COVID-19 te voorkomen (social distancing);
gedurende de 14 dagen na het laatste contact alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 (hoesten en/of
neusverkouden en/of koorts), en
o bij een vermoeden van koorts de temperatuur te meten (rectaal of via het oor) (koorts is temperatuur
≥ 38,0º Celsius);
o de GGD bij klachten direct te bellen voor beoordeling en inzetten diagnostiek;
o op het moment van optreden van klachten thuis te blijven.

De GGD zorgt ervoor dat contacten zo snel mogelijk op SARS-CoV-2 getest worden, indien de klachten passen
bij COVID-19.
In afwachting van de testresultaten blijven zij strikt thuis en maken overzicht van hun eigen contacten vanaf 2 dagen
voorafgaand aan de klachten.
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Zie ook: https:lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen

Overig
Overzicht van de quarantainemaatregelen in het geval van klachten of klachten / een
besmetting in het huishouden2

Hoe lang moet
diegene thuis
blijven

Hoe lang moet
de huisgenoot
thuis blijven
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Klachten maar Positief getest
nog niet getest op Covid-19:
geen klachten
Als hij/zij 24
72 uur (3
uur
dagen) vanaf
klachtenvrij is
de testafname.
of de
Als zich
coronatest een binnen de 72
negatieve
uur na
uitslag heeft
testafname
klachten
ontwikkelen
dan blijft de
thuisisolatie in
stand, tot 10
dagen
Als
Thuisisolatie
bovenstaand
eindigt als er
persoon zware tot 72 uur (3
klachten heeft dagen) na
(koorts en/of
afname geen
benauwdheid) klachten zijn
blijft iedereen
bij de geteste
thuis. Als
persoon. Als
iedereen
zich binnen de
binnen het
72 uur na
huishouden 24 testafname
uur geen
klachten
klachten heeft, ontwikkelen
mag men weer dan blijft de
naar buiten
thuisisolatie in
stand, tot 10
dagen na het
laatste
risicocontact
met de
huisgenoot

Positief getest
op Covid-19:
wel klachten
Uit
thuisisolatie
nadat diegene
24 uur geen
klachten meer
heeft gehad
en het
minimaal 7
dagen geleden
is dat diegene
ziek werd

Thuisisolatie
tot 10 dagen
na het laatste
risicocontact
met de
huisgenoot.
Als geen 1,5
meter afstand
gehouden
wordt,
thuisisolatie tot
10 dagen
nadat de
positief
geteste
persoon weer
uit isolatie
mag

Bron: VO-raad, Q&A bij het protocol volledige heropening scholen en de site van RIVM

Vakantie naar
een oranje
gebied
Bij thuiskomst
wordt
geadviseerd
10 dagen in
quarantaine te
gaan

