
Corona-beslisboom
Middelbare scholen
Geldig voor alle leerlingen op Prakticon.

Weten wanneer je thuis moet blijven
Doorloop de volgende stappen:

Start
Heb je één of meer van de volgende 
klachten?
Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Blijf thuis, Laat je testen
Blijkt uit de test dat je besmet bent met het 
coronavirus?

Blijf thuis
Je huisgenoot moet 
zich laten testen.  
Het hele huishou-
den moet thuisblij-
ven tot de uitslag 
van de test   
bekend is. Blijkt 
uit de test dat je 
huisgenoot besmet 
is met het corona-
virus?

Ben je in nauw con-
tact geweest met 
iemand die besmet 
is met het corona-
virus (nauw contact 
betekent langer 
dan 15 minuten 
op minder dan 1,5 
meter afstand) en/ 
of ben je de afgelo-
pen 2 weken in een 
gebied geweest 
met code oranje of 
rood?

Je mag naar 
school
als je 24 uur 
klachtenvrij bent.

Blijf thuis
Je mag pas weer 
naar school als je 
24 uur geen klach-
ten hebt en het 
minimaal 7 dagen 
geleden is dat je 
klachten kreeg.

Woon je in huis met iemand die 
verhoging, koorts en/of benauwdheid 
heeft?
Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheids-
klachten heeft, en geen verhoging, koorts en/of 
benauwdheid, dan mag jij wel naar school komen.

Je mag 
naar 

school Je mag 
naar 

school

Blijf 
thuis

10 dagen 
in quaran-
taine

Blijf 
thuis

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

In de volgende gevallen blijf je dus thuis:
Je hebt klachten die passen bij Corona.
Je hebt Corona.
Je huisgenoot heeft verhoging. koorts en of benauwdheid
Je huisgenoot heeft Corona.
Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met Corona 
(minimaal 15 min binnen 1,5 meter).
Je komt terug uit een land wat een oranje of rood gebied is.

Heb je nog vragen 
of weet je het niet 
zeker? Je kunt altijd 
bellen met het 
landelijke informa-
tienummer  
Coronavirus: 
0800 -1351

Testuitslagen:
Positief: Volg altijd 
de instructies van 
de GGD op.
Negatief: Je bent 
niet besmet, je mag 
naar school ook als 
nog niet alle  
klachten zijn ver-
dwenen.

Ziekmeldingen moet je doorgeven aan Prakticon voor 9.00 uur ‘s ochtends via 0314 389100


