
Je mag naar school 
volgens jouw lesrooster 
of werkafspraken.

VRAAG 6

Kom je uit het buitenland, 
vanuit een rood of oranje 
gebied?
 
Kijk op Nederland wereldwijd voor het 
actuele reisadvies.

VRAAG 5

Ben je aangemerkt als 
nauw contact van iemand 
die besmet is met het 
coronavirus?
 
Dit kan je te horen krijgen via:
• De GGD
• Het persoon dat besmet is met 

het coronavirus
• De CoronaMelder-app

VRAAG 4

Is jouw huisgenoot besmet 
met het coronavirus?

VRAAG 3

Heeft jouw huisgenoot 
koorts (38°C of hoger) en/of 
benauwdheid en eventueel 
één of meerdere van de 
volgende klachten? 
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• Hoesten
• Plotseling verlies van reuk en/of 

smaak zonder neusverstopping

VRAAG 1

Heb je zelf één of meerdere 
van de volgende klachten? 

• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Verhoging of koorts (37,5°C of hoger)
• Benauwdheid
• Niezen
• Keelpijn
• Hoesten
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak 

zonder neusverstopping

Blijf thuis

Meld je alleen ziek als 
je niet in staat
bent om thuis te 
studeren of te werken.

De GGD geeft instructie 
over de lengte van je 
thuisisolatie. 
Hierna loop je de 
beslisboom weer door 
vanaf ‘start’. 

Ga verder met  
de volgende 
vraag

Past het bij je bekende en 
gebruikelijke klachten zoals 
hooikoorts of astma?

Blijf thuis en laat je testen

Maak een afspraak voor een test via 
coronatest.nl of bel 0800-1202. Blijf thuis 
totdat de testuitslag bekend is.

Informeer je mentor of leidinggevende en 
maak afspraken over thuis studeren of werken.

Uitslag 
positief

Blijf thuis en volg de 
instructies van de 
GGD op.

Informeer je mentor 
of leidinggevende.

Uitslag 
negatief

Informeer je mentor 
of leidinggevende.

Uitslag 
positief

Blijf thuis en volg de 
instructies van de 
GGD op.

Informeer je mentor 
of leidinggevende.

Uitslag 
negatief

Informeer je mentor 
of leidinggevende.

Blijf thuis

Meld je alleen ziek als 
je niet in staat
bent om thuis te 
studeren of te werken.

De GGD geeft instructie 
over de lengte van je 
thuisisolatie. 
Hierna loop je de 
beslisboom weer door 
vanaf ‘start’. 

Ga verder met  
de volgende 
vraag

Ben je beschermd*?

Laat je testen en 
volg de verdere 
instructies van de 
GGD op die jouw 
huisgenoot heeft 
gekregen. 

Blijf thuis en laat je testen

Maak een afspraak voor een test via 
coronatest.nl of bel 0800-1202. Blijf thuis 
totdat de testuitslag bekend is.

Informeer je mentor of leidinggevende en 
maak afspraken over thuis studeren of werken.

Blijf thuis

Meld je alleen ziek als 
je niet in staat
bent om thuis te 
studeren of te werken.

De GGD geeft instructie 
over de lengte van je 
thuisisolatie. 
Hierna loop je de 
beslisboom weer door 
vanaf ‘start’. 

Je mag naar
school volgens
jouw lesrooster
of 
werkafspraken.

Je mag naar
school volgens
jouw lesrooster
of werkafspraken.

Blijf thuis en laat je testen

Maak een afspraak voor een test via 
coronatest.nl of bel 0800-1202. Blijf thuis 
totdat de testuitslag bekend is.

Informeer je mentor of leidinggevende en 
maak afspraken over thuis studeren of werken.

Uitslag 
positief

Blijf thuis en volg de 
instructies van de 
GGD op.

Informeer je mentor 
of leidinggevende.

Uitslag 
negatief

Informeer je mentor 
of leidinggevende.

Ben je beschermd*?

Kijk op GGD.nl voor meer informatie over COVID-19 of het maken van een testafspraak.
De GGD geeft soms andere adviezen afhankelijk van de situatie dan dat de beslisboom aangeeft. In dat geval zijn de adviezen van de GGD leidend.

*Je bent beschermd als je...

- minimaal 14 dagen geleden een 2e vaccinatie hebt gehad met AstraZeneca, Pfizer of Moderna of;

- minimaal 14 dagen geleden een van bovenstaande vaccins hebt gehad en in de 6 maanden voor toediening besmet bent geweest met Covid-19 of;

- minimaal 28 dagen geleden een vaccinatie hebt gehad met Janssen of;

- in de afgelopen 6 maanden besmet bent geweest met Covid-19.

Beslisboom COVID-19
Volg de stappen in deze beslisboom om te weten of je naar school mag komen. Deze beslisboom is bijgewerkt op 18 november 2021

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. Iedereen die als beschermd* wordt gezien hoeft niet te zelftesten.

Coronamelding

Ben je docent en wil je een melding maken van een corona besmetting? 

Dit kun je doen via coronamelding@scalda.nl

VRAAG 2

Ben je positief getest, 
zonder dat je klachten 
had? 

Blijf thuis

Blijf thuis en volg de 
instructies van de GGD 
op. Informeer je mentor 
of leidinggevende. 

Meld je alleen ziek als 
je niet in staat
bent om thuis te 
studeren of te werken.

De GGD geeft instructie 
over de lengte van je 
thuisisolatie. 
Hierna loop je de 
beslisboom weer door 
vanaf ‘start’. 


