*Immuun (beschermd tegen corona) indien:
14 dagen of langer geleden een 2e prik gehad met het vaccin van
AstraZeneca, Pfizer of Moderna
OF;
14 dagen of langer geleden een prik gehad met AstraZeneca,
Pfizer of Moderna en daarvoor corona gehad
OF;
28 dagen of langer geleden 1 prik gehad met Janssen
OF;
Binnen de afgelopen 6 maanden corona gehad

Je huisgenoot met corona leeft wel
geïsoleerd tot jou.
Je gaat in quarantaine t/m 10 dagen na
laatste contactmoment.
Je kan je op dag 5 nadat je huisgenoot uit
isolatie is testen bij de GGD. Om de
quarantaine op te heffen.

**Besmettelijke periode:
-Zonder klachten: vanaf dag van testafname
-Met klachten: vanaf 2 dagen voor start klachten

niet
gevaccineerd
of immuun*
Corona in huis - iedereen
blijft thuis

Je huisgenoot met corona leeft niet
geïsoleerd tot jou.
Je gaat in quarantaine t/m 10 dagen
nadat je huisgenoot uit isolatie is.
Je kan je op dag 5 nadat je huisgenoot
uit isolatie is testen bij de GGD om de
quarantaine op te heffen.

de GGD neemt contact op

gevaccineerd
of immuun*

Je gaat 10 dagen in quarantaine na
testdatum van je positief geteste
huisgenoot en je kan je op dag 5 laten
testen bij de GGD om de quarantaine
op te heffen

je bent negatief getest, je mag
weer naar school

je bent positief getest, je volgt de
regels van de GGD en mag niet
naar school. Breng je eigen
nauw-contacten binnen je
besmettelijke periode** in kaart
en informeer hen

je bent negatief getest, je mag
weer naar school

je bent positief getest, je volgt de
regels van de GGD en mag niet
naar school. Breng je eigen nauwcontacten binnen je besmettelijke
periode** in kaart en informeer
hen

je bent negatief getest, je mag
weer naar school

je bent positief getest, je volgt de
regels van de GGD en mag niet
naar school. Breng je eigen
nauw-contacten binnen je
besmettelijke periode** in kaart
en informeer hen

**Besmettelijke periode:
-Zonder klachten: vanaf dag van testafname
-Met klachten: vanaf 2 dagen voor start klachten

je hebt coronagerelateerde klachten
verkoudheidsklachten
hoesten
benauwdheid of kortademigheid
verhoging of koorts
plotseling verlies van smaak of reuk

Je gaat in isolatie en laat
je testen bij de GGD
je mag niet naar school
totdat de testuitslag
bekend is

je bent negatief getest, je mag
weer naar school

je bent positief getest, je volgt de
regels van de GGD en mag niet
naar school. Breng je eigen nauwcontacten binnen je besmettelijke
periode** in kaart en informeer
hen

*Immuun (beschermd tegen corona) indien:
14 dagen of langer geleden een 2e prik gehad met het vaccin van
AstraZeneca, Pfizer of Moderna
OF;
14 dagen of langer geleden een prik gehad met AstraZeneca,
Pfizer of Moderna en daarvoor corona gehad
OF;
28 dagen of langer geleden 1 prik gehad met Janssen
OF;
Binnen de afgelopen 6 maanden corona gehad

**Besmettelijke periode:
-Zonder klachten: vanaf dag van testafname
-Met klachten: vanaf 2 dagen voor start klachten

niet gevaccineerd
of immuun*
Je hebt nauw contact gehad met
een persoon met COVID-19
(bv. zoenen of; <1,5m en langer dan
15 minuten opgeteld op een dag)

gevaccineerd of
immuun*

Je gaat wel in
quarantaine voor 10
dagen na het laatste
contactmoment.
Je kan je op dag 5 na het
contactmoment testen
bij de GGD om de
quarantaine op te
heffen.

je bent negatief getest, je
mag weer naar school

je bent positief getest, je
volgt de regels van de GGD
en mag niet naar school.
Breng je eigen nauwcontacten binnen je
besmettelijke periode**
in kaart en informeer hen

Je hoeft niet in
quarantaine
Je bent de komende 10
dagen alert op het
ontstaan van klachten en
bij klachten laat je je
testen.

je mag gewoon naar school

