Mag je kind naar school
of naar de opvang?
Had je kind
nauw contact
met iemand die
corona heeft?

Is je kind extra kwetsbaar voor corona?
JA

Bespreek dit met je huisarts of arts van het CLB.

NEE

Contacten met gezinsleden (kinderen en volwassenen) zijn
altijd nauwe contacten.
Contacten met andere volwassenen en met kinderen vanaf
12 jaar (of vanaf het secundair onderwijs) zijn nauwe
contacten als er langer dan 15 minuten contact was op minder
dan 1,5 m of bij knuffelen, kussen,…

Heeft je kind één of meer van volgende klachten?
Koorts (38,0°C en hoger)?

JA

Je kind blijft thuis en laat zich testen .
Ook als er geen klachten zijn.

NEE

De leerling mag naar school.

Je kind blijft thuis, contacteer je huisarts*.

JA

Hoesten of problemen met ademhalen?

**

***

Is de oorzaak gekend, bijvoorbeeld bij astma?

JA

JA

Je kind mag naar school/opvang.

NEE

Je kind blijft thuis, contacteer je huisarts .
*

Verkoudheid? = snot in/uit de neus, kleur maakt niet uit, eventueel met niezen en/of kuchje.
Enkel klachten van een verkoudheid of van neusloop door allergie?
JA

*

Je kind mag naar school/opvang.

De huisarts bepaalt of een test nodig is en vertelt waar dit
kan. De leerling blijft thuis tot het resultaat van de test er is.

Toont de test
dat het corona is?

NEE

Toont de test dat het corona is? Dan blijft de leerling thuis
zolang hij besmettelijk is. Dit is 10 dagen na de start van de
klachten. De leerling kan nadien opnieuw naar school als er
drie dagen geen koorts is en de klachten beter zijn.

+ Andere extra klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen
eetlust, niet meer goed kunnen ruiken of proeven?
JA

Je kind blijft thuis, contacteer je huisarts .

NEE

Je kind mag naar school/opvang.

*

Toont de test dat het geen corona is? Dan kan de leerling
terug naar school als de koorts of de klachten verdwenen zijn.
**

Niet meer kunnen ruiken en/of proeven?
JA

Je kind blijft thuis, contacteer je huisarts .
*

***

NEE

Je kind mag naar school/opvang.

Welke procedure volgt de school of
kinderopvang bij ziekte van een kind?

Let op:
Wordt je kind getest?
Dan gaat het in afwachting van het testresultaat niet naar
school of de opvang.
Test je kind positief?
Dan gaat je kind 10 dagen in quarantaine.

Een kleuter met ziekteklachten wordt enkel getest bij hospitalisatie, als een
gezinslid tot de risicogroep behoort of na een nauw contact met iemand met
corona, buiten het gezin. Leerlingen met een herstelcertificaat gaan niet in
quarantaine en worden niet getest zolang ze niet ziek worden. De test kan
immers nog positief zijn door de oude infectie.
Na het laatste risicovol contact met een gezinslid dat corona heeft, gaat de
kleuter 10 dagen in quarantaine en is een test niet noodzakelijk.







De ouders worden
gecontacteerd met de vraag de leerling zo snel mogelijk op te halen.

De leerling wordt
opgevangen in een apart lokaaltje.
Uiteraard hebben we oog voor het
welzijn van je kind.

Je krijgt de vraag
om de huisarts
dezelfde dag nog
te contacteren.

www.gemeentemol.be/corona

