CORONA
BESLISBOOM

START
Heb je één of meer van de
volgende klachten?
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen, keelpijn en/of hoesten)
• verhoging of koorts
• benauwdheid
• plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

Thuisquarantaine: hoelang moet je thuis blijven?

Hoe lang je quarantaine duurt en wat de regels zijn verschilt per situatie. Kijk op
de website van de Rijksoverheid (quarantainecheck.rijksoverheid.nl). Volg altijd de
instructies van de GGD op.
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Binnen je stage of leerwerkplek volg je de richtlijnen van het bedrijf of de instelling.

Vragen?

NEE

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact
op met je studentcoach/trajectbegeleider, praktijkbegeleider, leidinggevende of via
corona@rocmn.nl.

JA

Blijf thuis en laat je
testen, ook als je volledig
gevaccineerd bent of als
je minder dan 6 maanden
geleden corona hebt gehad.
Blijf thuis tot de uitslag
bekend is.

Blijf thuis in quarantaine,
ook als je volledig
gevaccineerd bent of als
je minder dan 6 maanden
geleden corona hebt gehad.

JA

Heeft een huisgenoot
op dit moment corona?

Laat je testen en
volg de instructies
van de GGD op.

Neem contact op met je
studentcoach/trajectbegeleider
of leidinggevende om te kijken
wat je op afstand kunt doen.

JA

Volg de instructies van
de GGD op en blijf in ieder
geval thuis in quarantaine
als je niet (volledig)
gevaccineerd bent.

Testuitslag bekend?
NEGATIEF

POSITIEF

Nee, je bent niet besmet
met corona. Je mag weer
naar school en/of werk,
ook als nog niet alle
klachten zijn verdwenen.

Ja, je bent besmet
met corona, meld dit aan
school. Blijf thuis in isolatie
en volg de instructies van
de GGD op. Huisgenoten
blijven ook thuis.

NEE

Krijg je klachten?

NEE

• Ben je aangemerkt als nauw
contact van iemand die
positief is getest op corona?
• Of kom je vanuit het
buitenland uit een
rood/oranje gebied?
• Of heb je een notificatie van
de Coronamelder-app?

NEE

• Ben je werkzaam of loop je
stage in de zorgsector en
kwam je bij het uitvoeren
daarvan in contact met een
coronapatiënt?
• Zo ja, heb je je hierbij
gehouden aan de branchespecifieke beschermende
maatregelen?

JA

Ben je minstens 15 minuten
in contact geweest (minder
dan 1,5 mtr) met iemand
die positief getest is
op corona?
NEE

Is iemand in de directe
omgeving minstens 15 minuten
in contact geweest (minder
dan 1,5 mtr) met iemand die
positief getest is op corona?

JA

NEE

JA

JA & NEE

Blijf thuis
en laat je
testen.

Je mag na je
quarantaine
naar school
en/of werk.

Je mag
naar school
en/of werk.

Je mag
naar school
en/of werk.

