Nieuwsbrief scholen SO Vrij CLB Kempen 10/01/2022
Beste directie, beste preventieadviseur,
Om te beginnen onze beste wensen voor 2022! Jammer genoeg is de coronapandemie nog in volle
gang vandaar dit schrijven.

Wat te doen bij een positieve leerling?
•
•

•

•

We willen jullie vragen om gezien de huidige drukte al een eerste inschatting te maken van
de risicocontacten.
Indien er enkel laag risicocontacten zijn bij de leerlingen mogen jullie de brief “laag
risicocontact” meegeven aan de betrokken klasgroep en moeten jullie dit niet melden aan
ons via het contactformulier.
Indien jullie zelf al de hoog risicocontacten in kaart hebben kunnen brengen zou het ons
zeker helpen als jullie de namen van de hoog risico contacten (met gsm nummer) vermelden
op ons meldformulier. Alvast onze dank hiervoor.
Indien jullie twijfelen of niet in de mogelijkheid zijn om de inschatting te maken, gelieve de
naam van de index leerling door te geven via het meldingsformulier. Onze contacttracers
zullen dan de indexpersoon opbellen.

Wat te doen bij een positieve leerkracht?
•

•

•

Gelieve deze enkel door te geven via het meldformulier indien jullie vermoeden dat er hoog
risicocontacten zijn bij de leerlingen. Zo kunnen onze contacttracers contact opnemen met
het betrokken personeelslid.
Indien er enkel laag risicocontacten zijn bij de leerlingen (wat meestal zo is omdat beide
partijen een mondmasker dragen) mogen jullie de brief ‘laag risico’ (in bijlage) bezorgen aan
de leerlingen.
Een positieve leerkracht en de hoog risicocontacten van deze leerkracht bij het overige
schoolpersoneel moeten natuurlijk wel doorgegeven worden aan de arbeidsgeneeskundige
dienst.

Hoe bepaal je hoog risicocontacten?
•

•

Een persoon met een cumulatief contact met een bevestigd COVID-19 geval van minstens 15
minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder
correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door minstens één
van beide personen. (speelplaats, refter…..)
Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.

•

Een positieve leerling kan alleen risico contacten hebben in zijn/haar besmettelijke periode.
De besmettelijke periode van de positieve leerling loopt vanaf 48u voor de testafname (PCR
of zelftest) of bij symptomen 48u voor de start van de symptomen.

Regels voor isolatie en quarantaine
Isolatie voor een positieve leerling of personeelslid is steeds 7 dagen (langer indien er nog
symptomen zijn op het einde van de isolatie)
Quarantaine voor de hoog risicocontacten (HRC) bij leerlingen (zonder symptomen) :
•
•

geen quarantaine voor HRC met herstelcertificaat (in de voorbije 150 dagen bewezen corona
doorgemaakt)of volledig gevaccineerd HRC (= meer dan 2 weken na basisvaccinatie)
10 dagen quarantaine voor niet (volledig) gevaccineerde HRC (kan ingekort worden mits
dagelijkse zelftest vanaf dag 7)

Quarantaine voor de hoog risicocontacten bij schoolpersoneel
•

•

•

geen quarantaine voor HRC met herstelcertificaat (in de voorbije 150 dagen bewezen corona
doorgemaakt) of recent (volledig) gevaccineerd HRC (= na boostervaccinatie OF met
basisvaccinatie >2 weken en 5 maanden geleden zonder booster)
7 dagen quarantaine voor gevaccineerde HRC waarbij de laatste vaccinatie meer dan 5
maanden geleden is en zonder booster) (kan ingekort worden mits dagelijkse zelftest vanaf
dag 4)
10 dagen quarantaine voor niet (volledig) gevaccineerd HRC (kan ingekort worden mits
dagelijkse zelftest vanaf dag 7)

Enkel PCR test bij symptomen of na een positieve zelftest.
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