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Betreft: positieve coronatest bij een leerling van de school 

Geachte docent,

Een leerling op uw school is positief getest en besmet met het coronavirus. Deze leerling is in 
thuisquarantaine. 

Bron- en contactonderzoek
GGD Fryslân heeft contact gehad met de ouders of verzorgers van deze leerling over het bron- en 
contact onderzoek (bco). Via het bco worden de personen waarmee de leerling zeer nauw contact 
heeft gehad, binnen de besmettelijke periode, in kaart gebracht. De zeer nauwe contacten van de 
besmette leerling gaan in thuisquarantaine, omdat zij een verhoogd risico lopen op besmetting.

Wat betekent dit voor u
Als u een zeer nauw contact bent van de leerling ontvangt u hierover bericht. U krijgt ook informatie 
over wat u moet doen. 

Heeft u contact gehad met de besmette leerling, maar heeft u geen bericht ontvangen? Dan bent u 
niet als zeer nauw contact naar voren gekomen in het bron- en contactonderzoek.  U hoeft niet in 
thuisquarantaine. Wel vragen wij u de komende 14 dagen extra alert te zijn op symptomen van het 
coronavirus, zoals:

• Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
• (Licht) hoesten
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
• Kortademigheid/benauwdheid
• Verhoging óf koorts boven de 38 graden

Krijgt u klachten? 
Blijf dan thuis en laat u testen, ook bij lichte klachten. Vraag een test aan via het landelijk 
prioriteitsnummer voor leraren 0800 81 01. Of kijk op www.coronatest.nl.

Waarom een klasgenoot van de leerling meestal geen nauw contact is 
Kinderen onder de 18 jaar spelen maar een kleine rol in de verspreiding van het virus. Daarom 
gelden er bij kinderen andere adviezen dan bij volwassenen. Kinderen kunnen het virus krijgen, maar 
besmetten een ander niet snel. Daarvoor is langdurig nauw contact nodig, zoals binnen een gezin of 
soms bij boezemvrienden en -vriendinnen die de hele dag samen optrekken.

Heeft u vragen?
Kijk op onze website voor meer informatie www.ggdfryslan.nl/coronavirus of op 
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Met vriendelijke groet,

Team Infectieziektenbestrijding GGD Fryslân
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