
Datum: dd-mm-jj 
Reken vanaf de testdatum. 

Rekendatum = testdatum

Wanneer zijn deze klachten begonnen? 
Wat was de eerste dag met klachten? Wanneer was de testdatum?  

Vier stappenplan
Wat te doen bij een coronabesmetting  
op het mbo en hbo

Bij een coronabesmetting op school, zijn er vier stappen te volgen: 

1. Bepaal de besmettelijke periode van de positief geteste persoon.
2. Bepaal het besmettingsrisico.
3. Stel vragen in het kader van privacy.
4. Neem maatregelen en communiceer.

Had de positief geteste persoon klachten? Hoofdpijn, 
koorts, verkoudheid, hoesten, buikpijn, vermoeid, geurverlies, 

smaakverlies, diarree, griepgevoel of keelpijn?

Datum: dd-mm-jj 
Reken vanaf twee dagen voor de datum.

Rekendatum = dd-mm-jj - 2 dagen

Stap 2 Bepaal besmettingsrisico

Stap 1 Bepaal de rekendatum

Nee

Nee
Is de positief geteste persoon sinds de rekendatum  

(uitkomst stap 1) op school geweest? 

Er is geen verhoogd 
risico op besmetting. 

Er is een verhoogd risico op besmetting.  
Licht de contacten hierover in.  

Zie hiervoor stap 3 en 4. 

Ja

Ja



Geeft de positief geteste persoon toestemming voor het delen van de naam? Aan bijvoorbeeld klasgenoten of 
de GGD.

• Ja  
• Nee 
• Weet ik niet

Met de antwoorden op de vragen rondom privacy kan stap 4 vlotter verlopen. Is het onbekend of er gegevens 
kunnen worden gedeeld, deel dan geen persoonsgegevens.

Stap 3 Stel vragen in het kader van privacy

Maatregelen bij risico op besmetting (zie stap 2)
Studenten en medewerkers die een nauw contact zijn van iemand met corona, hoeven niet meer in 
quarantaine als zij geen klachten hebben. Zij hebben wel een verhoogde kans om besmet te raken. Het is 
daarom belangrijk dat de nauwe contacten tot 10 dagen na het laatste contact met de besmette persoon 
contact met kwetsbare mensen vermijden. Krijgen zij klachten die bij corona passen, dan blijven zij thuis en 
doen een zelftest. Is de zelftest negatief, dan mogen zij naar school. Houden de klachten aan of worden 
ze erger? Dan doen zij de volgende dag nog een zelftest. Informeer medewerkers en leerlingen over de 
aanvullende leefregels via deze brief.

Bel voor vragen of onduidelijkheden met de onderwijsadvieslijn van GGD Fryslân (088 22 98 595).

Bekijk ook de leefregels en informatiebrieven van het RIVM. De quarantaine check geeft duidelijk weer  
of u in quarantaine moet en wanneer u zich moet laten testen. 
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Stap 4 Neem maatregelen en communiceer

https://lci.rivm.nl/covid-19-contacten
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie

