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Beste schoolbestuurders, schoolleiders, directies en medewerkers, 

Voor u ligt een nieuwe, korte nieuwsflits. Deze is bedoeld om een kort overzicht te 

geven van de huidige adviezen en uw aandacht te vragen voor een mogelijke 

nieuwe besmettingsgolf in het najaar. 

 

  

In deze nieuwsflits:  

• Overzicht van de huidige adviezen 



 

• Oproep om na te denken over een mogelijke nieuwe golf 

 

Als u na het lezen van deze nieuwsflits alsnog een vraag heeft, dan blijft het 

mogelijk om advies te vragen of om te overleggen over de maatregelen. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Team Uitbraakmanagement – Scholen 

en Kinderopvang. Graag uw concrete vragen per mail sturen 

naar coronaopvangenschool@ggdru.nl. Voor telefonisch overleg: 030 - 608 60 44 

(7 dagen per week van 8.30 tot 17.00 uur). 

  

 

Huidige adviezen 

De positief-geteste persoon dient thuis in isolatie te gaan, voor ten minste 5 

dagen. Is de persoon 24 uur klachtenvrij en zijn ten minste 5 dagen verstreken 

vanaf het begin van de klachten, dan mag de isolatie worden beëindigd. Zijn de 

klachten nog aanwezig dan wordt de isolatie met 1 dag verlengd, tot een maximale 

isolatieduur van 10 dagen. Als er na 10 dagen nog steeds klachten aanwezig zijn 

mag de isolatie op dag 11 worden beëindigd, ongeacht de aard van de nog 

aanwezige klachten. 

 

Op dit moment is er geen quarantaine-advies meer voor mensen die in contact 

komen met een besmet persoon. Daarom zal er ook geen quarantaine-advies voor 

gehele klassen gegeven worden. 

 

Wat kunt u dan wel doen bij een besmetting is de klas? Op dit moment zijn de 

basisregels van groot belang; goede handhygiëne, adequate ventilatie en alertheid 

op klachten. Mensen met klachten dienen thuis te blijven en zich te (laten) testen. 

Bij een negatieve uitslag mogen ze weer het huis verlaten. 

 

Heeft iemand een negatieve zelftest maar blijven de klachten aanhouden? Dan 

adviseren wij om een tweede zelftest uit te voeren, 24 uur na de eerste. 

 

Heeft iemand aanhoudende (milde) klachten maar doet diegene geen (zelf)test? 

Dan moet deze persoon 7 dagen thuis blijven. 

 

Wij adviseren u ook om de ouders van de betrokken kinderen in te lichten. Dit 

omdat deze ouders extra alert moeten zijn op klachten bij hun kinderen en omdat 

de kinderen die contact hebben gehad met de besmette persoon de komende 10 

dagen het contact met kwetsbare mensen moeten vermijden. 

 

Na de eerste besmetting is het niet meer nodig om bij elke nieuwe besmetting de 

ouders opnieuw in te lichten. Het volstaat om 1 maal per week een update te delen 

met de ouders zodat zij ook de nodige maatregelen kunnen treffen. 

 

  

Voorbereiding op nieuwe besmettingsgolven 

We zien dat de besmettingen op dit moment weer oplopen, ook op de scholen. We 

willen u op het hart drukken om de komende periode te gebruiken om nieuwe 

mailto:coronaopvangenschool@ggdru.nl


 

plannen op te stellen, of bestaande plannen bij te schaven, voor een mogelijke 

nieuwe besmettingsgolf in het najaar. Denk hierbij aan looprichtingen, voldoende 

reinigingsmaterialen en voldoende zelftesten. 

 

U kunt ook nog steeds gebruik maken van de overheidssteun die wordt geboden 

om de ventilatie van uw ruimtes te verbeteren. Meer informatie over ventilatie kunt 

u op deze website vinden. 

 

  

 

Vragen aan Team Uitbraakmanagement Scholen en Kinderopvang GGD 
regio Utrecht? 

• Stuur een mail naar coronaopvangenschool@ggdru.nl  

• Bel naar 030 - 6086044 (7 dagen per week van 8.30 - 17 uur) 

 

Vragen over andere infectieziekten? 

• Stuur een mail naar infectie@ggdru.nl  

• Bel naar 030-608 60 86 

 

Zorgen over een leerling of vragen over collectieve gezondheid? 

 

Scholen kunnen bij de GGD terecht met vragen over zorgen over een individuele 

leerling, gezonde school, binnenmilieu en natuurlijk over andere infectieziektes 

zoals huiduitslag, diarree of geelzucht. 

• Neem contact op met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van uw school 

Voor vragen met betrekking tot Jeugdgezondheidszorg (JGZ): 

• Stad Utrecht:  

Telefoon: 030 - 286 33 00  

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 17.00 uur 

Of via www.jeugdengezinutrecht.nl 

  

• Regio Utrecht:  

Telefoon: 033 - 460 00 46 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur 

Handige links 

• Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl) 

• Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / 

school (boink.info) 

https://www.ruimte-ok.nl/
mailto:coronaopvangenschool@ggdru.nl
mailto:infectie@ggdru.nl
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.boink.info/beslisboom
https://www.boink.info/beslisboom


 

• Ventilatie | Ruimte-OK 

 

 

https://www.ruimte-ok.nl/ventilatie

