Corona-beslisboom

Weten wanneer je thuis moet blijven? Doorloop de volgende stappen
Start

Heeft iemand binnen je huishouden op dit moment
of in de afgelopen 10 dagen corona (gehad)?
NEE

JA

Ben je immuun?* NEE
JA

Blijf thuis
en laat
je testen

Heb je zelf één of meer van de volgende klachten?
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
• hoesten
• verhoging of koorts (37,5 of hoger)
• benauwdheid
• plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

JA

1,5 meter
afstand
12 t/m 17 jaar: onderling nee
tot volwassenen: ja

NEE

18 jaar en ouder: ja tot
iedereen vanaf 13 jaar

Blijf thuis
en laat
je testen

JA

Kom je uit een land met
een (zeer) hoog risico?
(Kijk voor het actuele overzicht
op www.nederlandwereldwijd.nl)
NEE

Ben je een nauw contact**
van iemand met corona? Of
heb je een notificatie gekregen
via de Coronamelder-app?

JA

Ben je immuun?* NEE
JA

Blijf thuis
en laat
je testen

NEE

Je hoeft
niet thuis
te blijven

Je hoeft niet thuis te blijven maar
houd afstand en vermijd drukte,
grote groepen en contact met
kwetsbaren. Doe dat tot
10 dagen na het contact.

Augustus 2021. Deze beslisboom is gebaseerd op de informatie van het RIVM en de VO Raad.

Z.O.Z.

Vragen & antwoorden
We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in de beslisboom
op te nemen. Natuurlijk kan er bij jou net iets anders aan de hand zijn.
Hieronder proberen we met een aantal extra vragen en antwoorden nog
meer duidelijkheid te geven. Kom je er niet uit? Overleg dan met school.
Als je niet immuun bent

Als je immuun bent

Wanneer testen?

Wanneer testen?

• 	 Als je klachten hebt die passen bij corona.
• 	 Op dag 5 na je laatste contact met iemand met corona,
om de quarantaine periode te verkorten.
• 	 Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek
of een melding van de Coronamelder-app).
• 	 Op dag 5 nadat je vanuit het buitenland uit een (zeer)
hoog risico gebied bent gekomen
(kijk op www.nederlandwereldwijd.nl).
• 	 Als je ernstig ziek bent.

• 	 Als je klachten hebt die passen bij corona.
• 	 Als je klachten hebt die passen bij corona.
• 	 Op dag 5 na je laatste contact met een huisgenoot met
corona.
• 	 Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek
of een melding van de Coronamelder-app).
• 	 Op dag 5 nadat je vanuit het buitenland uit een (zeer)
hoog risico gebied bent gekomen
(kijk op www.nederlandwereldwijd.nl).
• 	 Als je ernstig ziek bent.

Hoe lang moet je thuisblijven?

Hoe lang moet je thuisblijven?

• 	 Als je positief bent getest. Hoe lang je in isolatie moet,
bepaalt de GGD.

• 	 Als je positief bent getest. Hoe lang je in isolatie moet,
bepaalt de GGD.

• 	 Als je klachten hebt die passen bij corona (zie voorzijde).

• 	 Als je klachten hebt die passen bij corona (zie voorzijde).

• 	 Als de GGD aangeeft dat je in quarantaine moet.

• 	 Als de GGD aangeeft dat je in quarantaine moet.

• 	 Blijf thuis tot je testuitslag bekend is. Als je bent getest
omdat je een categorie 3-contact** bent en je hebt geen
klachten, dan hoef je niet thuis te blijven zolang je nog
geen uitslag hebt.

• 	 Je hoeft niet in quarantaine als je huisgenoot, nauw
contact of overig contact corona heeft, tenzij je zelf
klachten krijgt in de 10 dagen na je laatste contact met
deze positief geteste persoon.

* Je bent immuun als je:
• 	 in de afgelopen 6 maanden corona hebt gehad.
• 	 langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd bent tegen corona.
• 	 corona hebt gehad en daarná minimaal 14 dagen geleden een vaccinatie hebt gehad.
* * Welke categorie is een contact?
• 	 Categorie 1: huisgenoten
• 	 Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m.)
• 	Categorie 3: overige niet nauwe contacten
Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

NB: Testen kan
nooit worden verplicht.
Een zelftest is
niet voldoende:
Er is altijd een test
bij de GGD nodig

