
CORONAKLACHTEN? 
WEET WANNEER JE THUIS MOET BLIJVEN

Doorloop de volgende stappen

Heb je één of meer van
de volgende klachten?
•     Verkoudheidsklachten zoals 
       neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
•     Hoesten
•     Benauwdheid
•     Verhoging of koorts (38ºc of hoger)
•     Plotseling verlies van reuk en/of smaak
       (zonder neusverstopping)

Woon je in huis met
iemand die koorts en/of 
benauwdheid heeft? 
Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten
heeft, en dus geen koorts en/of benauwdheid,
dan mag jij wél naar school komen

Blijf thuis 

Laat je testen
Blijkt uit de test dat je besmet

bent met het coronavirus?

Je mag naar school Blijf thuis 
Volg de richtlijnen van de 

GGD. Zij geven aan hoelang 
je thuis moet blijven en 
of je in quarantaine of 

isolatie moet

Je mag 
naar 

school

Blijf thuis
Iedereen in het 

huishouden
blijft thuis

Je mag 
naar 

school

Blijf thuis
Op de site

van het
RIVM vind je

meer info

NEE

NEE

NEE

Blijf thuis 
Je huisgenoot moet zich laten
testen. Het hele huishouden

moet thuisblijven tot de
uitslag van de test bekend is.

Blijkt uit de test dat je
huisgenoot besmet is met

het coronavirus?

Ben je in nauw contact
geweest met iemand die

besmet is met het coronavirus
(nauw contact betekent

langer dan 15 minuten op
minder dan 1,5 meter afstand)
en/of ben je de afgelopen twee
weken in een gebied geweest 

met code oranje of rood
vanwege het coronavirus?

NEE NEE

KORTOM, IN DE VOLGENDE SITUATIES BLIJF JE THUIS:
• Je hebt klachten die passen bij corona
• Je hebt corona
• Je huisgenoot heeft milde klachten in combinatie met koorts en/of benauwdheid
• Je huisgenoot heeft corona
• Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
• Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat

JA JA

JA JA JA

DIT SCHEMA (VERSIE 16 SEPTEMBER 2020) IS OPGESTELD DOOR HET GRAAFSCHAP COLLEGE OP BASIS VAN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM EN DE RIJKSOVERHEID.



VRAGEN & ANTWOORDEN

1

DIT SCHEMA (VERSIE 16 SEPTEMBER 2020) IS OPGESTELD DOOR HET GRAAFSCHAP COLLEGE OP BASIS VAN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM EN DE RIJKSOVERHEID.

Mijn huisgenoot is op vakantie geweest naar een gebied waarvoor code oranje geldt. Moet ik nu ook thuisblijven?

Nee, jij mag naar school komen. Jouw huisgenoot moet 10 dagen in quarantaine blijven en 1,5 meter afstand van jou 
houden. Krijgt jouw huisgenoot koorts of benauwdheid? Dan moet jij wel thuisblijven. 

We hebben geprobeerd om de meest voorkomende situaties in het schema 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.

2
 Mijn huisgenoot is positief getest op het coronavirus, terwijl hij geen klachten had. Wat betekent dit voor mij?

Je moet tot 72 uur (3 dagen) na het testen van je huisgenoot in thuisquarantaine blijven. Krijgt je positief geteste 
huisgenoot geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag je uit de thuisquarantaine en mag je weer naar school 
komen. Let op: de GGD geeft aan wanneer dit kan! Eerder mag je niet naar school komen. Krijgt je huisgenoot toch 
klachten? Dan moet je 10 dagen in thuisquarantaine blijven. 

3
Ik ben positief getest op het coronavirus, maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe lang moet ik thuisblijven?

Je moet 72 uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven, omdat je besmettelijk kunt zijn voor anderen. 
Ook jouw huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien door jou besmet zijn geraakt. Zo voorkomen zij dat zij 
anderen besmetten. Je mag direct uit isolatie als je tot 72 uur (3 dagen) na de testafname geen klachten hebt gekregen die 
passen bij het coronavirus. De GGD bespreekt met je wanneer dit is. Als je binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten 
krijgt, dan blijf je langer in thuisisolatie. Ook moeten jouw huisgenoten dan 10 dagen thuis in quarantaine. 
De GGD vertelt je hier meer over. 

4
Ik heb huisgenoten met milde klachten in combinatie met koorts en/of benauwdheid, maar die zijn (nog) niet getest. 
Wat betekent dit voor mij?

Je huisgenoot moet zich laten testen. Het hele huishouden, dus ook jij, moet thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is. 

5
Mijn situatie staat niet beschreven. Welke actie moet in nemen?

Leg jouw situatie voor aan je studieloopbaanbegeleider of leidinggevende. Indien nodig kan en hij/zij contact opnemen met de 
Integraal veiligheidscoördinator of sectormanager Bedrijfsvoering van de sector Dienstverlening.


