
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Covid-19 Contact Tracing SO – Vrij CLB Kempen 

Beste leerling, 

 

Je testte helaas positief op het Covid-19 virus. Om te voorkomen dat het virus zich verder 

verspreidt, moeten we nagaan met wie je in contact kwam. 

Denk even na met wie je op school nauw contact had. 

 

We vragen je daarom dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. 
De gegevens en de info die je hier invult, zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van contact 

tracing. 

Naam en voornaam:  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  

Klas:  

1. Ik werd getest omdat:  

o Ik ziek ben 

o Ik een hoog risicocontact had binnen mijn gezin 

o Ik een hoog risicocontact had buiten mijn gezin  

o Ik een positieve zelftest aflegde 

o Ik een medische ingreep moest ondergaan 

o Ik terug kom uit een rode zone 

 

2. Ik werd getest op .…/…./…. 

 

3. Ik heb symptomen sinds …./…./….. (indien je geen symptomen hebt, mag je deze vraag overslaan) 

 

4. Ik was de laatste keer op school op …./…./…… 

 

5. Hieronder vul je al je hoog risico contacten in.  

 

We spreken van een hoog risico contact in de volgende situatie: 

- het contact duurde langer dan 15 minuten  

en 

- er was minder dan 1,5m afstand  

en 

- jij of de andere droeg geen mondmasker 

 

Was het korter dan 15 minuten, was de afstand meer dan 1,5m of droeg iedereen een 

mondmasker, schatten we het in als laag risico. 



 
 

  2 

 

Heb je fysiek contact gehad met iemand zoals iemand een hand gegeven of een knuffel? 

Geef ook van deze persoon de naam door als hoog risicocontact.  

 

Je overloopt alle dagen waarop je mogelijk besmettelijk was. Ben je ziek,  dan start je twee 

dagen voor de dag van de eerste symptomen. Ben je niet ziek, dan start je twee dagen voor 

de dag van de test.  

 

Je hoeft alleen contacten te noteren met leerlingen en leerkrachten van jouw school, 

tijdens de schooluren. 

 

Hoog risico contacten komen vooral voor tijdens de middagpauze, in de kleedkamers, of in 

de auto op weg naar school. 

 

Bekijk het voorbeeld onderaan. 

 

Maak hier onder een lijst met alle hoog risico contacten. Voor en achternaam + datum van het 

laatste contact 

 

Mijn hoog risicocontacten zijn:  

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 
Ik werd getest op donderdag. 
Ik moet hoesten sinds dinsdag. 
Woensdag was ik voor het laatst op school.  
 
Ik tel twee dagen terug sinds de eerste symptomen. Zondag is de eerste dag waarvan ik 
contacten moet oplijsten. Op deze dag was het geen school. Ik schrijf contacten op van 
maandag, dinsdag en woensdag. Donderdag bleef ik al thuis.  
 
An Aerts 0411/ 88 77 66 10/01/2022 
Bart Bols 0411/ 22 33 44 11/01/2022 
Saïd Salim 0411/ 55 66 77 12/01/2022 
 

 


