
Zo ga je om met een positief geteste leerling of medewerker
Wat als op je school of kinderopvang een leerling of medewerker positief is getest op corona? 
Doorloop dit STAPPENPLAN en je weet direct wat je moet doen!

Belangrijk 
Geef als school nooit een quarantaine-advies zonder contact met de GGD. We denken graag mee om het onderwijs 

zoveel mogelijk door te laten gaan. Zijn medewerkers of ouders bezorgd? Neem dan gerust contact met ons op, zodat 

we samen naar oplossingen kunnen kijken.

1. Welke test heeft het kind of de
medewerker gedaan?

3. Hoeveel besmettingen zijn er in de
klas/groep?

• Thuistest
Adviseer een hertest bij de GGD.
Ga naar stap 2 en ga uit van een positieve test.

• GGD-test
De GGD neemt contact op met de (ouders/
verzorgers van) het positief getest kind in de leeftijd 
van 0-12 jaar. School / opvang wordt NIET meer 
gebeld door de GGD.

• Commerciële test
De GGD neemt contact op met de (ouders/
verzorgers van) het positief getest kind in de leeftijd 
van 0-12 jaar. School / opvang wordt NIET meer 
gebeld door de GGD.

2. Is het kind of de medewerker in de
besmettelijke periode op school geweest?

Stel deze vragen en ontdek of het kind / 
de medewerker besmettelijk op school is geweest:

• Wanneer was  het kind / de medewerker voor het
laatst aanwezig op school/opvang?
• Heeft het kind / de medewerker coronaklachten?
• Zo ja, wanneer zijn deze klachten begonnen?

Heeft het kind / de medewerker klachten, dan begint 
de besmettelijke periode 2 dagen voor het begin 
van de eerste klachten. Bij geen klachten begint de 
besmettelijke periode op de testdag.

Is het kind / de medewerker niet in de besmettelijke 
periode op school / opvang  geweest, dan zijn er 
geen vervolgstappen nodig. 

Is de leerling/medewerker wel besmettelijk op school 
geweest? Zo ja, ga dan naar stap 3. 

Om dit te achterhalen, ga je uit van alle kinderen 
en medewerkers die betrokken zijn bij de klas / 
groep. Ga na of zij in de afgelopen 10 dagen 
positief zijn getest op corona. Vanuit de GGD 
nemen we na het bron- en contactonderzoek GEEN 
contact meer op met school/opvang.

• Bij 1 of 2 besmettingen
Alle personen uit deze groep moeten 10 dagen
lang na het laatste contact met de positief geteste
persoon hun gezondheid goed in de gaten
houden. Zonder klachten mogen ze naar
school/opvang. Zijn er klachten, dan is het advies 
om een GGD-test te doen.

• Bij 3 of meer besmettingen
We vragen school/opvang bij 3 of meer
besmettingen ZELF contact op te nemen met het
COVID scholenteam.Gezamenlijk gaan we in overleg
over de maatregelen/ adviezen voor de betreffende
klas/groep.

Vragen? 
Neem per mail contact op met GGD Groningen. 
Voor scholen: scholen@ggd.groningen.nl 
Voor ouders: monitoring@ggd.groningen.nl
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