
Gelukkig,
je mag

naar school

NEE JA

Corona: wanneer blijf je thuis? 
Heb je één of meer van de volgende klachten?

• Verkoudheidsklachten zoals neus-

 verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn

• Hoesten

• Benauwdheid

• Koorts (38ºc of hoger)

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Woon je in huis met iemand die verhoging, koorts en/of 
benauwdheid heeft?

Als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten heeft dan kun je wél naar school.

Blijf thuis 

Laat je testen
Blijkt uit de test dat je besmet bent met het coronavirus?
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Je mag pas weer naar school als je   

24 uur geen klachten hebt en het   

minimaal 7 dagen geleden is dat je  

klachten kreeg.

Blijf thuis 

• Iedereen in het huis - 

 houden blijft thuis. Er   

 mag géén nauw contact   

 met de huisgenoot zijn. 

• 5 dagen na het laatste   

 nauwe contact én geen   

 klachten? Laat je testen.   

 Test negatief? Dan mag 

 je weer naar school. 

Blijf thuis 

Je huisgenoot laat zich testen. 

Komt uit de test dat hij of zij besmet is 

met het coronavirus?  
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Kortom, in de volgende situaties blijf je thuis:

• Je hebt klachten die passen bij corona

• Je hebt corona

• Je huisgenoot* heeft verhoging, koorts en/ 

 of benauwdheid

• Je huisgenoot heeft corona

• Je was langer dan 15 minuten op minder  

 dan 1,5 meter afstand of je hebt 

 geknuffeld met een besmet persoon.

• Je komt terug uit een land waarbij in het  

 reisadvies staat dat je in thuisquarantaine  

 gaat

* óók kinderen onder de 12

Heb je vragen? 
Stuur een mail naar 

corona@regiocollege.nl

Informeer bij thuisblijven altijd je loopbaancoach (student) of teammanager (medewerker). Ziekmelden gaat volgens de normale procedures.

Blijf thuis 

Na laatste contact of 
vanaf dag terugkeer: 
• blijf tenminste 10 dagen   

 thuis óf
• laat je na 5 dagen, 

 in overleg met GGD, 

 testen. Test negatief?   

 Dan mag je weer 

 naar school. 

Ben je: 

• in nauw contact geweest (langer dan 15  

 minuten op minder dan 1,5 meter afstand  

 of heb je geknuffeld) met iemand die 

 besmet is met het coronavirus? 

• teruggekomen uit een land met code 
 oranje of rood vanwege het coronavirus?

• in een bron- en contactonderzoek van de  

 GGD genoemd als ‘nauw’ contact?”


