BESLISBOOM alle leeftijden

- thuisblijven of niet?

Bedenk voor je begint:
1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde.
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; doorloop voor iedere persoon de boom apart.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving.
6. Kijk voor meer info ook op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine.

Positieve coronatest?
Blijf thuis!

In dit schema
staan de richtlijnen
van het RIVM.

START
KLACHTEN DIE
BIJ CORONA PASSEN
=
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging of koorts, plotseling verlies
van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).**

Heb je zelf of heeft het
kind klachten
die bij corona passen

Nee

Je/het kind hoeft
niet thuis te blijven

Ja

Wat is de leeftijd?
4 jaar of ouder

0 t/m 3 jaar *

Hoest het kind veel* of heeft het
last van benauwdheid* of
koorts (38,0 of hoger)?

Ja

Blijf thuis en
doe een zelftest ***

Nee

Kind hoeft niet thuis te
blijven**

* GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?
Zijn dit gebruikelijke/bekende klachten zoals chronische luchtwegklachten, hooikoorts of astma, zonder aanvullende klachten? Dan kun je de
boom verder doorlopen voor een kind (0 tot 12 jaar) zonder klachten die passen bij corona.

** LET OP
Voor een overzicht van alle klachten, zie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#ziekteverschijnselen
Als je contact had met iemand met corona, vermijd dan 10 dagen contact met kwetsbare of zieke mensen. Let ook goed op het ontstaan van
nieuwe klachten.

*** WANNEER MOET JE WEL EN WANNEER HOEF NIET MEER THUIS TE BLIJVEN?
- Als je klachten hebt én een negatieve test, hoef je niet thuis te blijven.
- Bij een positieve testuitslag ga je in isolatie, minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test en https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

- Check bij terugkeer uit het buitenland de inreisregels via https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

Gebruik bij klachten een zelftest. Voor sommige doelgroepen wordt een test bij de GGD aangeraden Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
Heb je nog vragen? Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang
en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Bel dan de regionale GGD.
Heb je andere vragen? Bel dan het landelijke informatienummer coronavirus
van de Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u).
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
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