Nieuwsbrief scholen BaO Vrij CLB Kempen 11/01/2022
Beste directie, beste preventie verantwoordelijke,
We wensen jullie een fijn 2022. Hopelijk hebben jullie wat kunnen genieten van jullie welverdiende
vakantie De coronapandemie is jammer genoeg nog volop aan de gang vandaar deze nieuwsbrief.
Onderaan vinden jullie de huidige regelingen voor de kinderen van de basisschool.
We willen jullie vragen om steeds de melding te doen bij 4 besmettingen in de klas bij leerling
of leerkracht (of 25% bij kleine klassen). Gelieve dan ook duidelijk te melden dat het om een 4 de
besmetting binnen 1 week gaat. We kunnen dan samen bekijken of de noodremprocedure moet in
gang gezet worden.
Bij elke andere besmetting kan u best de brief “laag risico” bezorgen aan de ouders van de leerlingen
van de betrokken klasgroep. We voegen de brief nogmaals toe.

Regelgeving voor kinderen in het basisonderwijs.
•

Kinderen met mogelijke symptomen van COVID-19 én een recent contact met een bevestigd
geval van COVID-19 (hoog of laag risico) worden getest.
o In afwachting van het testresultaat blijft het kind thuis. Bij een negatief testresultaat
kan het kind terug naar school/kinderopvang.
o Bij een positief testresultaat start de periode van 7 dagen isolatie + 3 dagen
voorzichtigheid en start contactonderzoek rond het kind.

•

In geval van risicocontact binnen het huishouden:
Over dit onderwerp zijn er veel onduidelijkheden. De huidige richtlijnen zijn niet conform de
vraag van het clb en ook niet volgens de publicaties in de media. We volgen noodgedwongen
deze richtlijnen maar bij aanpassingen houden we jullie natuurlijk op de hoogte.
Volgens de huidige richtlijnen (Sciensano) worden er volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Het kind volgt de quarantaineregels volgens de vaccinatiestatus van de (minst
gevaccineerde) ouder.
2. Indien de index zich niet kan isoleren van het gezin (=continue blootstelling), wordt een
zelftest aanbevolen 10 dagen na de afname van de positieve test/start symptomen van de
index en dienen de voorzorgsmaatregelen gedurende 20 dagen gerespecteerd te worden.
3. Zodra een kind symptomen van COVID-19 vertoont, moet het getest worden door een
zorgverlener. Indien het kind niet getest wordt, wordt het beschouwd als een bevestigd
geval. Dit wordt doorgegeven aan de school en het kind dient 7 dagen in isolatie te gaan.

Hieronder een illustratie van de uitganspunten aan de hand van 2 casussen:
Gezin van alleenstaande volledig gevaccineerde ouder met 10 jarige dochter,
ouder test positief en kan zich niet isoleren.
·
·
·

Ouder gaat 7 dagen in isolatie en heeft bijkomend nog 3 dagen geen contact met
personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte;
Geen quarantaine voor de dochter, indien ze asymptomatisch is;
Zelftest na 10 dagen + voorzorgsmaatregelen gedurende 20 dagen voor de
dochter.

Gezin met 2 ouders waarvan één volledig is gevaccineerd en de andere niet. De ouder die niet
gevaccineerd is, test positief en kan zich isoleren van de rest van het gezin:
·
·
·

·

De index gaat 7 dagen in isolatie en heeft bijkomend nog 3 dagen geen contact
met personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte;
De andere ouder hoeft niet in quarantaine te gaan, maar respecteert wel de
voorzorgsmaatregelen gedurende 10 dagen;
De zoon van 8 jaar gaat voor 10 dagen in quarantaine (cf. vaccinatiestatus minst
gevaccineerde ouder) (kan vervroegd gestopt worden vanaf dag 7 mits dagelijkse
zelftest tot dag 10);
De zoon van 8 jaar respecteert de voorzorgsmaatregelen gedurende 10 dagen.

•

In geval van risicocontact in de school
o Alle leden van de groep worden beschouwd als laag-risico contact zolang er niet
meer dan 3 besmettingen binnen 1 week tijd voorkomen. Bij kleinere groepen (<16
leden), wordt iedereen als laag-risico contact beschouwd zolang er minder dan 25%
van de groep besmet raakt binnen 1 week.
o Laag-risico contacten moeten getest worden indien ze mogelijke symptomen van
COVID-19 vertonen.
o Vanaf 4 besmettingen in 1 week (of >= 25%) wordt de groep gedurende 5 dagen
gesloten. Testen (afgenomen door een zorgverlener) zijn enkel nodig bij het
ontwikkelen van mogelijke symptomen van COVID-19.

•

In geval van blootstelling in een andere context (bv. sportclub, niet inwonend familielid of
vriend...):
o Het kind wordt beschouwd als een laag-risico contact en moet getest worden bij
mogelijke symptomen van COVID-19.

Wat met een personeelslid dat een hoog risicocontact heeft?
•

Enkel PCR bij symptomen

•

Volledig gevaccineerd: geen quarantaine

•

Onvolledig gevaccineerd: deels gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten 7 dagen in
quarantaine gaan. Een eventuele verkorting van de quarantaine is mogelijk vanaf dag 4, op
voorwaarde dat er tot en met dag 7 dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief
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resultaat.
•

Niet-gevaccineerde moeten 10 dagen in quarantaine .De duur van de quarantaine kan
eventueel ingekort worden, met verlaten van de woning vanaf dag 7, op voorwaarde dat:
o
o

o
o

dagelijks een zelftest wordt uitgevoerd met negatief resultaat;
in binnenruimtes buiten de eigen woning steeds een mondmasker gedragen wordt.
Het masker moet over mond en neus gedragen worden en nauw aansluiten aan het
gelaat. FFP2-maskers sluiten nauwer aan dan chirurgische of stoffen maskers;
steeds afstand gehouden wordt van anderen en in het bijzonder van personen met
een verhoogd risico op ernstige ziekte.
Deelname aan activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is
(bv. restaurantbezoek) kan niet.

Wat met een positief personeelslid?
Het personeelslid blijft 7 dagen in isolatie en mag dan, indien symptoomvrij, terug komen werken.
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