COVID -19 Nieuwsbrief voor basisscholen en kinderopvang
21 september 2021

In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.

Het quarantainebeleid is gewijzigd per 20 september
Preventief zelftesten blijft nog even
Wanneer is een leerling op de basisschool immuun?
Kinderen met kwetsbare huisgenoten

Het quarantainebeleid is gewijzigd per 20 september







Klas- en groepsgenoten KDV + PO: voor kinderen geldt geen quarantaine advies meer en
geen dag 5 test, maar alleen testen bij klachten. Het maakt niet uit of het kind wel of niet
immuun is. Let op: er wordt wel onderscheid gemaakt tussen de privécontacten
(vriendjes/vriendinnetjes in de thuissituatie, sport en muziek) en klas- en groepsgenoten.
Nauwe contacten buiten de klas of groep krijgen ook na 20 september een quarantaine
advies en testen op dag 5.
Het vervallen quarantaine- en testadvies voor PO en KDV geldt alleen als er 1 of 2
besmettingen in de klas of groep zijn. Wanneer er sprake is van een 3 of meer
besmettingen kan de GGD wél een advies op maat geven, waarbij meegewogen kan
worden of een kind wel of niet immuun is. Ook als er kwetsbare ouders of kwetsbare
kinderen binnen de klas zijn, kan het advies van het scholenteam anders zijn.
Immune medewerkers hoeven niet in quarantaine bij een besmetting in de klas. Voor
niet-immune medewerkers blijft het quarantaine advies van 10 dagen staan. Deze
quarantaine kan verkort worden wanneer 5 dagen na het laatste contact met de
positieve leerling/medewerker negatief wordt getest. Een zelftest kan hiervoor niet
gebruikt worden.

Preventief zelftesten onderwijs
De inzet van zelftesten wordt vooralsnog voortgezet tot aan de herfstvakantie: personeel in
het primair onderwijs en personeel, leerlingen en studenten in voortgezet, middelbaar en
hoger onderwijs die als niet-immuun worden beschouwd wordt geadviseerd om tweemaal
per week preventief een zelftest te gebruiken.

Wanneer wordt een kind op de basisschool beschouwd als immuun?




Als het binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona heeft gehad.
14 dagen of langer geleden een 2e coronavaccinatie heeft gehad
14 dagen of langer geleden 1 coronavaccinatie heeft gehad en daarvoor heeft het een
coronavirus-infectie gehad

Kwetsbare huisgenoten
Als een kind zelf, of een huisgenoot van een kind, een sterk verhoogd risico op een ernstig
beloop bij een infectie van COVID-19 heeft, kan de ouder/verzorger in overleg met de school
en/of de GGD ervoor kiezen het kind thuis te houden als er een besmet kind of medewerker
in de klas aanwezig is geweest. In dit geval blijft het kind thuis en laat zich testen op dag 5.
Het kind kan weer naar school 7 dagen nadat de positief geteste persoon op school of KDV
was en er geen nieuwe besmettingen zijn gevonden. Op deze manier wordt de kans verkleind
dat het kind zelf besmet raakt met COVID-19 en/of dit thuis overdraagt aan zijn/haar
kwetsbare huisgenoot.

