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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

NEE

Bij klachten doe je eerst een 
zelftest. Als die positief is dan  
laten testen door de GGD.** 
Blijf  thuis tot de uitslag van 
de test bekend is. 
Als de zelftest negatief is en je 
hebt nog klachten dan geldt het-
zelfde als bij negatieve GGD test. 

Heb je geen zelftest? Dan direct 
laten testen door GGD.**

Huisgenoot is negatief  getest 
maar heeft één of  meer klachten.

Huisgenoot doet  coronatest.

Huisgenoot is positief  getest.

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.

 Uitzondering voor leraren en docenten op de quarantaineregel Voor werknemers met een essentiële rol in het onderwijs, of in een uitzonderlijke situatie, kan  
een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels, als de werknemer geen klachten heeft. Dit kan alleen in goed overleg tussen werkgever en werknemer  
en onder strenge voorwaarden, zoals dagelijks zelftesten. Als de werknemer alsnog klachten ontwikkelt, gaat deze onmiddellijk naar huis en neemt een test af.

NEE

JA

NEE

JA

Je mag naar werk*/ school.

Uitslag positief 

Uitslag negatief 

Je mag naar werk*/school.

Werk/blijf  thuis, ga in 
isolatie en volg instructie 
GGD. 
MEDEWERKER: informeer 
leidinggevende. 
STUDENT: informeer slb’er.

Ben je niet of niet volledig gevaccineerd en 18 jaar of 
ouder? Ga in quarantaine, volg de instructies van de GGD op 
en laat je testen.
Je hoeft niet in quarantaine, maar wel elke dag zelftesten als je 
jonger bent dan 18 jaar. Je hoeft ook niet in quarantaine, maar 
wel elke dag zelftesten als je 18 jaar of  ouder bent en je je 
boosterprik langer dan een week geleden hebt gekregen, of  
als je korter dan 8 weken geleden positief  bent getest.

Ga in quarantaine en volg de instructies van de GGD op. Laat je testen.
Je hoeft niet in quarantaine en niet te testen als: je je boosterprik langer dan 
een week geleden hebt gekregen, of  je korter dan 8 weken geleden positief  
bent getest.

Je mag naar werk*/ school.

Werk / blijf  thuis, ga in isolatie en volg instructie GGD op.
MEDEWERKER: informeer leidinggevende. 
STUDENT: informeer slb’er.

Uitslag positief 

Uitslag negatief 

 * Werk thuis als het kan
 ** Zet je CoronaMelder uit in 
  de teststraat (advies GGD)

TENZIJ ...

Klachtenvrij? Weer naar werk*/ school wees alert op je gezondheid.

Heb je nog klachten en heb je je boosterprik langer dan een  
week geleden gekregen? Weer naar werk*/ school. 

Heb je nog klachten en ben je niet volledig gevaccineerd?
Niet naar werk*/ school zolang je nog klachten hebt.


