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Indien een leerling corona-gerelateerde klachten heeft geldt te allen tijde het dringende advies om

via de GGD te laten testen.

De leerling blijft daarna thuis totdat de GGD de testuitslag heeft meegedeeld.

De ouders worden verzocht om de afwezigheid van de leerling te melden bij

fioretti-verzuim@fioretti.nl.

Uitslag NEGATIEF?

Dat is mooi, de leerling mag naar school om de rest van de lessen te volgen. Uiteraard kan de leerling

ook ziek zijn zonder corona te hebben, in dat geval zal hij/zij natuurlijk moeten uitzieken.

Uitslag POSITIEF?

Dat is balen. De leerling dient thuis te blijven en uit te zieken. De GGD bepaalt de lengte van de

quarantaine. Dringend verzoek om de school te waarschuwen omdat de GGD niet meer automatisch

contact opneemt met de school. Er kan in overleg met de mentor en/of teamleider afgesproken

worden welke vakken eventueel online gevolgd kunnen worden. Omdat wij moeten inschatten wat

het risico voor de overige leerlingen/klasgenoten is, ook een dringend verzoek om te melden dat het

om corona gaat.

De school wordt geacht de ouders van de klasgenoten en collega’s in te lichten en advies te geven.

ADVIES als een klasgenoot corona heeft

De overige klasgenoten en collega’s krijgen het advies om hun gezondheid goed in de gaten te

houden. Indien men dat wil, is het mogelijk om op dag 5 na het laatste contact met de

corona-leerling, te testen.

Is een medeleerling of collega langer dan 15 minuten op een afstand kleiner dan 1,5m bij een met

corona besmet persoon geweest, dan is er een verschillend advies voor ‘immunen’ en

‘niet-immunen’. Indien de klasgenoot volledig gevaccineerd is of corona heeft doorgemaakt en één

vaccinatie heeft gehad (=immuun), dan hoeft hij zij niet in quarantaine. Het is wel van belang om de

gezondheid in de gaten te houden tot 10 dagen na het laatste contact.


