
Beslisboom corona
April 2021 (versie 3)

CORONA/COVID-19 Klachten die kunnen wijzen op corona zijn 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling  
verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 

STUDENT Binnen je stage of 
leerwerkplek volg je de richtlijnen 
van het bedrijf of  de instelling.

Je hebt één of 
meerdere klachten

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

Uitslag positief 

Uitslag negatief 
Werk / blijf  thuis en laat je testen.*** 
Blijf  thuis tot de uitslag van de test 
bekend is.

Huisgenoot is negatief  getest 
maar heeft één of  meer klachten.

Huisgenoot doet  coronatest.

Je bent meer dan 15 minuten op 
minder dan 1,5 meter afstand in 
een ruimte geweest met iemand 
die besmet is met corona.

Iemand in jouw omgeving is  
meer dan 15 minuten op minder 
dan 1,5 meter afstand in een 
ruimte geweest met iemand die 
besmet is met corona.

Werk / blijf  minimaal 7 dagen thuis na start symptomen (klachten). 
Kom daarna weer naar werk*/ school als je 24u symptoomvrij (klachtenvrij) 
bent. MEDEWERKER: informeer leidinggevende. STUDENT: informeer slb’er.****

Werk/blijf  minimaal 7 dagen 
thuis na start symptomen 
(klachten). Kom daarna weer 
naar werk*/school als je 24u 
symptoomvrij (klachtenvrij) 
bent. MEDEWERKER: informeer 
leidinggevende. STUDENT: 
informeer slb’er.****

24 uur klachtenvrij? JA: weer naar werk*/ school
wees alert op je gezondheid.

Je mag naar werk*/school.

Blijf  thuis tot de uitslag van de test van je huisgenoot bekend is.

Werk / blijf  thuis als je huisgenoot koorts heeft of  benauwd is. Heb je 
na 5 dagen zelf  nog geen klachten laat je testen, met een negatieve 
PCR-test** uitslag mag je op de zesde dag weer naar werk*/school.

Je mag naar werk*/ school.

Je mag naar werk*/ school.

TENZIJ ...

Uitslag positief 

Uitslag negatief 

NEE

Volg de instructies GGD en/of CoronaMelder App. 
Ga 10 dagen in quarantaine vanaf  het laatste contact dat je  
met de besmette persoon had. Na 5 dagen kun je je laten 
testen. MEDEWERKER: informeer je leidinggevende.  
STUDENT: informeer slb’er. 

Je mag naar werk*/ school.  * Werk zoveel mogelijk thuis 
 ** niet van toepassing bij een negatieve 

uitslag van een sneltest, deze zijn 
minder betrouwbaar

 *** Zet je CoronaMelder uit in de 
  teststraat (advies GGD)
 **** Was de student in de besmettelijke 

periode op school en zijn er 2 of meer 
studenten positief getest in die klas? 
Dan moet de hele klas in quarantaine  
en kunnen de studenten zich op 

  dag 5 laten testen. 

JA

NEE

Laat je testen.

Je mag naar werk*/ school.


