Dinsdag 29 juni 2021

COVID -19 Nieuwsbrief voor scholen, kinderopvang en ouders
Algemeen
In deze nieuwsbrief gaan we in op de volgende onderwerpen:
1. Testen voor het nieuwe schooljaar begint
2. Testen voor de diploma-uitreiking als je op reis bent geweest
3. Versnelde testuitslag voor examenkandidaten op testlocatie Schiphol XL

1. Veilig terug naar school of kinderopvang: testen voor het nieuwe schooljaar begint
Het landelijk advies is dat alle schoolkinderen (PO, VO, MBO) en kinderen op de kinderopvang
zich laten testen op het coronavirus voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Bij voorkeur 3
dagen voordat zij weer naar school / kinderopvang gaan. Dit omdat door vakanties naar het
buitenland en versoepelingen van de maatregelen het aantal besmettingen mogelijk weer
toeneemt.
Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:
a. gebruik een zelftest of
b. maak een afspraak op één van onze testlocaties. Zie voor meer info: Testen op COVID-19 |
GGD Kennemerland
Vrije inloop:
Van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus is het voor kinderen tot 18 jaar eventueel ook
mogelijk zonder afspraak binnen te lopen op onze XL-teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg
110, Schiphol. Openingstijden: van 8.00-18.00 uur.

2. Testen ook vóór de diploma-uitreiking
Examenkandidaten die op dit moment terugkomen van een welverdiende vakantie in het
buitenland, kunnen besmet geraakt zijn met corona. Daarom is het verstandig om vóór de
diploma-uitreiking een coronatest te doen. Gebruik hiervoor een zelftest of maak een afspraak
op één van onze testlocaties!
Testen op COVID-19 | GGD Kennemerland

3. Versnelde testuitslag voor (her)examenkandidaten op testlocatie Schiphol XL
Tot en met 9 juli kunnen (her)examenkandidaten op deze locatie aangeven dat zij graag een
snellere uitslag willen omdat zij (her)examen doen. Er wordt een antigeentest afgenomen. Zij
worden binnen 1 uur gebeld door onze backoffice met de uitslag.
Adres: XL-Teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg 110, Schiphol. Openingstijden ma t/m zo van
8.00-18.00 uur.

Wij wensen iedereen een gezonde vakantieperiode toe!
Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland

