Woensdag 18 augustus 2021

COVID -19 Nieuwsbrief voor voortgezet onderwijsscholen, en ouders
In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Coronamaatregelen start schooljaar basisonderwijs
Testen voor het nieuwe schooljaar begint
Testmogelijkheden
‘De thuisblijven of niet’ beslisboom is gewijzigd
Download deze Corona apps!
Twijfels of vragen over de coronavaccinatie?

Corona maatregelen start schooljaar Basis (primair) onderwijs
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar gelden voor het primair en voortgezet onderwijs de volgende
landelijke regels Coronavirus: overzicht 'Start nieuw schooljaar voor primair en voortgezet onderwijs' |
Publicatie | Rijksoverheid.nl Zie ook de bijlage.

2.

Testen voor het nieuwe schooljaar begint
Het landelijk advies is dat scholieren, studenten en onderwijspersoneel zich laten testen op het
coronavirus voor de start van het nieuwe schooljaar. Het testadvies geldt ook voor (volledig)
gevaccineerden Testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

3.

Testmogelijkheden
a) Gebruik een (gratis) zelftest: Alle gezinnen in Nederland krijgen tussen 10/8-1/9 een brief van de
overheid met een unieke code. Hiermee zijn per gezin 2 gratis zelftesten te bestellen:
VWS - Zelftesten aanvragen (zelftestenbestellen.nl).
Let op: gebruik geen zelftest bij klachten, maak dan een afspraak in de GGD teststraat!
Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
b) Vrije inloop teststraat: Van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus kunnen kinderen, scholieren en
jongeren die PO/VO/MBO/HBO/WO bezoeken ook zonder klachten en zonder afspraak getest
worden op onze XL-teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg 110, Schiphol. Openingstijden van
8.00-18.00 uur.

c) Maak bij klachten een afspraak voor een gratis test op één van onze testlocaties.
Corona testafspraak maken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Zie voor meer info over testen en onze testlocaties: Testen op COVID-19 | GGD Kennemerland

4.

De ‘thuisblijven of niet’ beslisboom is gewijzigd
Verkouden kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen weer naar de kinderopvang en school. Ook zijn er
andere wijzigingen in het testbeleid en het bron- en contactonderzoek van de GGD. Daarom is de
beslisboom aangepast. In de nieuwe versie staan ook de adviezen voor kinderen die corona hebben gehad
of gevaccineerd zijn. https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-nieuwe-versie-zonder-snottebellenbeleid
Er wordt gewerkt aan een vernieuwde versie, deze verschijnt binnenkort op bovenstaande website.

5.

Download de GGD Contact-app
De GGD Contact-app helpt bij het contactonderzoek van de GGD. Je kunt de app gebruiken als uit een test
blijkt dat je besmet bent met het coronavirus. Het is dan belangrijk dat je de mensen met wie je contact
hebt gehad zo snel mogelijk waarschuwt omdat zij ook besmet kunnen zijn. Home | GGD Contact

Download de CoronaCheck-app
Met de app bewijs je dat je gevaccineerd bent, dat je negatief op corona getest bent of dat je recent al
een corona-infectie gehad hebt. Je kunt de CoronaCheck-app gebruiken voor toegang tot bepaalde
locaties. En om internationaal te reizen. CoronaCheck

Download de CoronaMelder-app
CoronaMelder waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand met corona.
Zo kun jij voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet.
Voorkom verspreiding, download CoronaMelder

6.

Twijfels of vragen over de coronavaccinatie?
Kijk dan eens op
 Corona Vaccinatie Keuzehulp (coronavaccinatie-keuzehulp.nl)
 Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl
 Vaccinatie van jongeren van 12 tot en met 17 jaar | Vaccinatie tegen het coronavirus |
Rijksoverheid.nl
 Of op onze website Coronavirus en vaccin | GGD Kennemerland
Je kunt ook het klantcontactcentrum van de GGD Kennemerland bellen: 023 789 1631. Bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur. Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.
Hartelijke groet, Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland

