AANGESCHERPTE MAATREGELEN RVKO versie 3

Deze maatregelen komen in aanvulling op het al geldende beleid.

1

Bij een positief geteste leerkracht of leerling in de groep gaat de gehele groep inclusief
leerkracht 10 dagen in quarantaine en wordt er onderwijs op afstand verzorgd
gedurende deze periode
Leerlingen en leerkracht kunnen bij een aangetoonde negatieve testuitslag op de 5e dag uit
quarantaine en weer naar school. Het onderwijs op afstand blijft beperkt van kracht voor die
kinderen, waarvan de testuitslag niet gedeeld wordt, tot de tien dagen voorbij zijn.
2

Als een leerling in quarantaine moet, gaan ook broertjes en zusjes op dezelfde school in
quarantaine
Dit is alleen wanneer kinderen in quarantaine moeten wegens een positieve besmetting in de klas
of als ze in contact zijn geweest met een coronabesmetting buiten de school. Dus niet als een
broertje/zusje verkouden is zonder testuitslag.
We weten dat deze maatregel goed uitpakt vanuit de ervaring op enkele scholen waar een hoge
testbereidheid was. Daar waar de broertjes en zusjes direct in quarantaine zijn gegaan is
voorkomen dat de besmetting overgeheveld werd naar de groep van het broertje of zusje, die
veelal op de 5e dag alsnog een positieve uitslag kregen.
3

Indien een leerling of medewerker aan corona gerelateerde klachten heeft en niet
getest wordt, wordt deze persoon als positief getest beschouwd. De leerling of
medewerker mag weer naar school komen indien deze 7 dagen in quarantaine is
geweest en 24 uur klachtenvrij is. Dit geldt alleen als de leerling of medewerker direct
of indirect contact heeft gehad met een positief getest persoon.
Omdat niet duidelijk is of een niet geteste leerling of medewerker wel of niet besmet is met het
corona-virus wordt deze maatregel voor de gezondheid en veiligheid van de overige kinderen en
medewerkers in de school genomen.

Het advies blijft: bij milde klachten, laat je testen.

