Beleid GGD bij een negatieve of positieve uitslag
van een Corona zelftest
Bericht voor leerlingen/ouders en medewerkers van VO-scholen

28 april 2021

Beste leerling/ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers,
Hierbij ontvangt u informatie over het huidige beleid van de GGD-Brabant Zuid-Oost bij een negatieve
of positieve uitslag van een zelftest. Mocht dit beleid in de toekomst nog wijzigen, dan volgt er een
nieuwe informatiebrief.
Op de volgende website is landelijke informatie over zelftesten in het onderwijs verzameld: Zelftesten
(lesopafstand.nl). Zie voor meer informatie over zelftesten in het algemeen Zelftesten en het
coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Waar zijn zelftesten niet voor bedoeld?
Zelftesten dienen niet te worden gebruikt wanneer iemand:
•
Klachten heeft passend bij corona;
•
huisgenoot of contact is van iemand met corona of een notificatie van de CoronaMelder-app
heeft ontvangen;
•
Nederland binnenkomt na een reis uit een hoog-risicogebied.
In bovenstaande gevallen wordt een test in de GGD-teststraat geadviseerd.
Zelftesten zijn op dit moment dus bedoeld voor het testen van personen zonder klachten en zonder
bekend contact met iemand met corona.
Als uitzondering hierop zullen er in het voortgezet onderwijs ook zelftesten worden ingezet voor het zo
snel mogelijk (op school) testen van overige contacten van iemand met corona.

De uitslag van de zelftest is negatief
Dat betekent dat het coronavirus niet is aangetoond. De negatief geteste leerling of medewerker hoeft
niet in isolatie en mag gewoon naar school. Wel blijft het natuurlijk belangrijk om op de gezondheid te
blijven letten en de algemene coronamaatregelen in acht te nemen.
Als er iemand (na een negatieve zelftest) alsnog klachten ontwikkelt is het belangrijk om thuis te
blijven en een test bij de GGD te laten doen.
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Leerlingen en medewerkers die getest zijn omdat zij een overig contact van iemand met corona zijn,
worden geadviseerd om zich op of na dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon nog een
keer te laten testen bij de GGD-teststraat.

De uitslag van de zelftest is positief
Een positieve zelftest beschouwen wij als een positieve test (totdat het tegendeel bewezen wordt door
een negatieve GGD-test). De volgende adviezen gelden:
1. De positief geteste leerling of medewerker gaat naar huis en gaat in isolatie. Zie voor
algemene isolatieregels: Informatie voor iemand die positief getest is op COVID-19 | LCI
richtlijnen (rivm.nl)
2. Huisgenoten van de positief geteste leerling of medewerker gaan in quarantaine. Zie
voor algemene quarantaine regels: Informatie voor huisgenoten van iemand die positief getest is
op COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)
3. Contact met de lokale GGD (GGD Brabant Zuid-Oost)
Het is belangrijk dat (een ouder van) de positief geteste leerling / de positief geteste medewerker
contact opneemt met onze lokale GGD via 088 0031 595.
Hierdoor kan de GGD een beter overzicht houden van het aantal positieve corona zelftesten. Ook
kan het bron- en contactonderzoek naar aanleiding deze melding alvast gestart worden. Met het
bron- en contactonderzoek gaat de GGD vervolgens na of meer mensen in de omgeving besmet
kunnen zijn en welke adviezen er aan hen gegeven moeten worden.
Hiernaast zal de GGD het doen van een hertest in een GGD-teststraat bespreken.

Verdere vragen?
Heeft u hierna nog vragen? Bel het landelijk publieksnummer van het RIVM via 0800 1351 of
bel met onze GGD via 088-0031595 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, in het
weekend en op feestdagen van 09.00 tot 17.00).

Met vriendelijke groet,

Team onderwijs & Corona GGD-BZO
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