
Uitslag 
positief
wel corona

HEB JE ÉÉN OF MEER KLACHTEN?
MILDE KLACHTEN: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping), verhoging tot 38 °C.
ERNSTIGE KLACHTEN: benauwdheid en/of koorts (38 ºC of hoger).

Past het bij bekende,
gebruikelijke klachten?
Bijvoorbeeld hooikoorts of astma.

Je mag naar
school 

en/of werk

Ben je positief getest
zonder dat je klachten had?

tenzij ...

Blijf thuis
en laat je testen.

Een afspraak maken kan op twee 
manieren:

Via coronatest.nl 
(houd je DigiD bij de hand).
Telefonisch via 0800-1202 

(7 dagen per week bereikbaar 
van 8:00 tot 20:00 uur).

Uitslag negatief
geen corona

Uitslag positief
wel corona

Je mag naar school 
en/of werk

Meld school dat je positief bent getest 
en ga direct in isolatie.
Je mag uit isolatie als de klachten 
minimaal 7 dagen geleden
begonnen zijn én je 24 uur geen klachten 
meer hebt. Als je klachten aanhouden, 
mag je na 14 dagen uit isolatie. 

Je mag naar
school 

en/of werk

ja nee

nee ja
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Thuisblijven?
We gaan ervan uit dat je dan online lessen volgt/verzorgt of thuiswerkt.
Ziek? Dan volgen we het reguliere verzuimprotocol (geoorloofd afwezig).
Volg bij een positieve testuitslag altijd de instructies van de GGD op.

Zelftest  
Ga je weer naar onze school, doe dan in ieder geval twee keer in 
de week een zelftest. Dat kan gratis via www.zelftestonderwijs.nl.
Heb je een zelftest gedaan en is deze positief? 
Ga dan in isolatie en bel de GGD voor een testafspraak.
Gebruik een zelftest nooit als je:
-  coronaklachten hebt
-  terugkomt uit een risicogebied
-  dichtbij iemand was met corona (klachten)
Maak in dat geval altijd een afspraak voor
een test bij de GGD.

  

* Beschermd of niet beschermd
Je bent in de volgende gevallen beschermd tegen corona:    
-  als je meer dan 14 dagen geleden de 2e vaccinatie hebt gehad 
 met AstraZeneca, Pfizer of Moderna  
-  als je meer dan 14 dagen geleden de 1e vaccinatie met een 
 van deze vaccins hebt gehad én daarvoor al corona hebt gehad  
-  als je meer dan 28 dagen geleden de vaccinatie met het 
 Janssen-vaccin hebt gehad  
-  als je binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad

Heb je een huisgenoot die
positief is getest op corona?

Heb je contact gehad met iemand 
die positief getest is op corona?

Ben je net teruggekomen
uit het buitenland?

ja ja ja janee nee nee nee

Blijf thuis
Meld school dat je 

positief bent
getest en ga direct 

in isolatie. 

Je mag naar
school 

en/of werk

Als je beschermd* bent en nog steeds geen klachten hebt: na 3 dagen.
Als je niet beschermd bent en nog steeds geen klachten hebt: 
na 5 dagen.
Als je toch klachten krijgt: als de klachten minimaal 7 dagen geleden
begonnen zijn én je 24 uur geen klachten meer hebt.
Als je klachten krijgt én een verminderde afweer hebt door ziekte of
medicijnen: 14 dagen na het begin van de klachten

Wanneer mag je weer uit isolatie?

-
-

-

-

-

-

Ga 5 dagen in quarantaine. 
Laat je testen bij de GGD
op dag 5;
Volg de instructies van de 
GGD op na de uitslag.

-

-

Was dit contact op 1 dag 
(opgeteld) langer dan 15 minuten 
en op minder dan 1,5 m afstand? 

Of heb je gezoend met een 
besmet persoon of heeft een
besmet persoon in je gezicht 

gehoest (ongeacht afstand en 
tijdsduur)?

ja nee

Je mag naar
school 

en/of werk

Blijf thuis
Ga 10 dagen in 

quarantaine. Op dag 5 
kun je je laten testen.

Bij een negatieve 
uitslag stopt de 

thuisquarantaine

Coronatest 

Ben je in een gebied met een
zeer hoog coronarisico geweest?

ja nee

Je mag naar
school 

en/of werk

Blijf thuis
Ga 10 dagen in 
quarantaine.

Op dag 5 kun je je 
laten testen.

Bij een negatieve 
uitslag stopt de 

thuisquarantaine

Maak direct een afspraak voor een PCR-test
bij de GGD: 0800-2035.

Coronatest 

Uitslag
negatief
geen corona

Je mag naar
school 

en/of werk

Meld school dat je positief bent getest, ga direct in isolatie.
Je mag uit isolatie als de klachten minimaal 7 dagen geleden 
begonnen zijn én je 24 uur geen klachten meer hebt. Als je 
klachten aanhouden, mag je na 14 dagen uit isolatie. 

-
-


