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1. Aangepast landelijk beleid.
2. Vragen over Covid-19?

1. Aangepast landelijk beleid.
Meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter? Dan ben je een nauw contact, dit geldt nu ook
voor kinderen.
Wat is er nieuw vanaf 26 januari 2021?




Meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een kind of medewerker, die
besmettelijk is voor COVID-19? Dan ben je een nauw contact.
Dit geldt vanaf 26 januari 2021 ook voor kinderen op scholen en bij de
kinderopvang.
Bij een besmetting gaan nauwe contacten 10 dagen in quarantaine. Je laat je testen
bij klachten. Als je geen klachten hebt, kan je je na 5 dagen laten testen. Is de test
negatief dan stopt de quarantaine. Dit geldt vanaf nu ook voor kinderen.

Waarom?
De Britse Covid-19 variant is besmettelijker. Ook kinderen kunnen hier mee te maken
krijgen.
Tips om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen




Blijf bij quarantaine thuis
Geen quarantaine dan maximaal 1 persoon per dag op bezoek.
Laat je kind(eren) met 1 vast vriendje of vriendinnetje spelen.

Wat gebeurt er precies als een kind of medewerker van school of noodopvang
besmet is?
1. De medewerker Bron en Contact Onderzoek (BCO) geeft aan de directeur en de
jeugdarts van de school door wie er besmet is. Dit mag alleen als er toestemming
van de besmette persoon/ ouders is.
2. De directeur stuurt informatiebrieven aan de ouders.
3. Nauwe contacten
o De directeur vraagt aan de ouders om toestemming voor het doorgeven van
naam en telefoonnummer aan de BCO-medewerker.
o Dan kan de BCO-medewerker de nauwe contacten bellen. Dit om uitleg te
geven over quarantaine en testen.
De quarantaine duurt 10 dagen. Mensen kunnen na 5 dagen quarantaine een
test laten doen, is de test negatief dan stopt de quarantaine.
o Ouders mogen zelf beslissen of zij hun kind willen laten testen.

Tips en informatie voor ouders en kinderen
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2. Vragen over Covid–19?
Callcenter corona GGD Kennemerland 023-789 1631
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag en zondag van 10.00 - 17.00 uur.

