Informatiebrief ouders basisschool groep 3 t/m 8
In de groep van uw kind zijn drie of meer kinderen en/of medewerkers met luchtwegklachten. Dit
heet een ‘cluster’. Wij hebben de GGD hierover geïnformeerd. Het is mogelijk dat de klachten komen
door COVID-19, maar er zijn ook veel andere oorzaken van luchtwegklachten. Hieronder leest u of
uw kind naar school mag komen, en of wij u namens de GGD adviseren uw kind te laten testen op
COVID-19.
Mag mijn kind naar school/kinderdagverblijf?
-

Heeft uw kind géén klachten?
o Dan mag uw kind wel naar school/kinderdagverblijf*
Heeft uw kind klachten die kunnen passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, hoesten of
koorts?
o Dan mag uw kind niet naar school komen
o Bij koorts of benauwdheid moeten ook de andere gezinsleden thuis blijven.
o Uw kind mag weer naar school als deze klachten >24 uur verdwenen zijn of uw kind
een negatieve testuitslag heeft.

Moet mijn kind getest worden?
-

Heeft uw kind klachten? Laat uw kind dan testen op COVID-19. Het advies om te laten testen
is extra dringend in de volgende situaties:
o Als uw kind in de afgelopen 14 dagen in contact is geweest met iemand met COVID19
o Als uw kind in de afgelopen 14 dagen in een land is geweest met een oranje of rood
reisadvies
o Als een van de ouders/verzorgers koorts en/of benauwdheid heeft (deze persoon
moet zich zelf ook laten testen)
o Als een van de ouders/verzorgers in de zorg werkt en daarbij contact heeft met
patiënten die mogelijk COVID-19 hebben (b.v. als verpleegkundige, huisarts of arts in
het ziekenhuis)

Hoe meld ik mijn kind aan voor een test?
-

Kind t/m 6 jaar: u kunt uw kind aanmelden voor een test bij de GGD Hollands Noorden op
088-01 00 562. Houd het BSN van uw kind bij de hand.
Kind vanaf 7 jaar: u kunt uw kind aanmelden voor een coronatest via 0800-1202. Houd het
BSN van uw kind bij de hand. Kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf ook aan de telefoon
toestemming geven voor een test. Als uw kind een DigiD heeft, kunt u ook online een
afspraak inplannen via www.coronatest.nl.

* Er zijn uitzonderingssituaties waarbij uw kind zonder klachten toch niet naar school of
kinderdagverblijf mag, bijvoorbeeld als een huisgenoot koorts heeft. Overleg bij twijfel met school.

