
Ben je gevaccineerd? Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.

Blijkt uit de test dat je huisgenoot besmet is met 
het coronavirus?

VOOR MEER
INFORMATIE

quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Heb je één van de volgende klachten? 
• Verkoudheidsklachten zoals loopneus, niezen
• Hoesten
• Koorts (38° C of hoger)
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak
• Benauwdheid

BLIJF THUIS!
Laat je testen en meld dit direct bij je 
SLB’er en je studiecoördinator. 

Blijkt uit de test dat je besmet bent met 
het coronavirus?
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BLIJF THUIS!
Meld direct de 
uit slag van je test  
bij je SLB’er en 
studiecoördinator. 
Je mag pas naar 
school als je 24 uur 
geen klachten hebt 
en het minimaal  
7 dagen geleden is 
dat je klachten 
kreeg.

BLIJF THUIS!
Iedereen in het huishouden 
blijft 10 dagen thuis.

Ga in quaran-
taine en volg 
de instructies 
van de GGD 
op. Plan ook 
gelijk een 
afspraak 
bij de GGD 
om jezelf te 
laten testen.

Ben je helemaal gevaccineerd of  
heb je een herstelbewijs corona?

Ben je helemaal gevaccineerd 
of heb je een herstelbewijs 
corona? 

BLIJF THUIS!
Je huisgenoot moet zich 
laten testen. 
Het hele huishouden moet 
thuisblijven tot de uitslag 
van de test bekend is.  

Woon je in huis met iemand die  
verhoging, koorts en/of benauwdheid heeft?

Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten heeft, en dus geen 
verhoging, koorts en/of benauwdheid, dan mag jij wél naar school komen.

CORONA BESLISBOOM
Wanneer moet je thuis blijven?
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Ben je in nauw contact* geweest met  
iemand die besmet is met het coronavirus?  
* langer dan 15 min. op minder dan 1,5 meter afstand
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! !
Gebruik de GRATIS zelftest
www.zelftestonderwijs.nl

Doe regelmatig een zelftest en in de volgende situaties:
✓ je bent met een groepje vrienden geweest.

✓ je bezoekt een kwetsbaar iemand.

JE MAG 
NAAR 
SCHOOL
Doe wel regel -
matig een 
zelftest.

Dan hoef 
je niet in 
quarantaine. 
Laat jezelf vijf 
dagen na 
ontvangst van 
de corona-
melding 
testen bij de 
GGD.

http://www.zelftestonderwijs.nl
http://quarantainecheck.rijksoverheid.nl
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