
HOE HANDELEN WE BIJ OGVO ALS MEDEWERKERS, LEERLINGEN OF HUISGENOTEN 
KLACHTEN HEBBEN DIE GERELATEERD ZIJN AAN CORONA? 
 

BESLISBOOM OGVO CORONA OGVO 09092020 
 
De beslisboom is samengesteld om het risico op een COVID-19 besmetting binnen OGVO en haar 
scholen te minimaliseren. Buiten de naleving van de maatregelen van het RIVM willen we er als 
OGVO ook zorg voor dragen dat er geen personen met corona-gerelateerde klachten aanwezig zijn in 
onze gebouwen. Hiermee dragen we bij aan bestrijding aan de bron. 
 
Als blijkt dat medewerkers en leerlingen op school zijn geweest en COVID-19 hebben gekregen, 
wordt voor advies contact opgenomen met de GGD. De GGD neemt het protocol vervolgens over. 

 
Medewerkers OGVO 

 
Situatie -> Actie -> Actie -> 
Klachten van medewerker of 
huisgenoten van de medewerker 
gerelateerd aan corona 
Klachten: verkoudheidsklachten 
(neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn), hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts 
(vanaf 38 graden Celsius), verlies 
van reuk/en of smaak (zonder 
neusverstopping) 

Medewerker blijft thuis Medewerker neemt contact op 
met de arbodienst, GGD of 
bedrijfsarts/ 
Laat zich testen via het landelijke 
beleid.  

Testperiode Medewerker werkt thuis indien 
klachten dat toelaten. 
Docent geeft thuis les indien 
klachten dat toelaten. 

Bericht collega’s met wie hij/zij in 
contact is geweest dat hij/zij zich 
laat testen; 
Collega’s en (leerlingen) die geen 
klachten hebben, komen naar 
school 
Collega’s en (leerlingen) die wel 
klachten hebben, laten zich testen 
via het landelijke beleid. 

Uitslag bekend -> positief Medewerker meldt zich ziek en 
ziekt uit. 
Medewerker blijft minimaal 7 
dagen na start van de symptomen 
in thuisquarantaine totdat 
klachten voorbij zijn  
24 uur na klachten weer naar 
school/werk 

GGD-protocol treedt in werking 
Medewerker volgt protocol GGD 
 

Uitslag bekend – positief maar 
(nog) geen klachten 

Medewerker blijft 72 uur in 
thuisisolatie.  
Zijn er na 72 uur geen 
corona-gerelateerde klachten dan 
mogen medewerkers weer naar 
school/werk. 

GGD-protocol treedt in werking. 
Medewerker volgt protocol GGD. 

Uitslag bekend - > negatief Medewerker ziekt uit. 
Medewerker komt weer naar 
school/werk als klachten voorbij 
zijn. 

Medewerker bericht collega’s en 
leerlingen over negatieve uitslag 
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Leerlingen OGVO 
 
Situatie -> Actie -> Actie -> 
Klachten van leerling of 
huisgenoten van de leerling 
gerelateerd aan corona 
Klachten: verkoudheidsklachten 
(neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn), hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts 
(vanaf 38 graden Celsius), verlies 
van reuk/en of smaak (zonder 
neusverstopping) 

Blijft thuis en meld zich ziek via 
het bekende verzuimprotocol. 

Leerling neemt contact op met de 
huisarts, GGD. 
Laat zich testen via het landelijke 
beleid. 

Testperiode Leerling blijft thuis 
 

Leerling informeert mentor. 
Mentor informeert teamleider, 
teamleider communiceert. 
Docenten en leerlingen die geen 
klachten hebben, komen naar 
school 
Docenten en leerlingen die wel 
klachten hebben, laten zich testen 
via het landelijke beleid. 

Uitslag bekend -> positief Leerling ziekt uit. 
Leerling blijft minimaal 7 dagen na 
start van de symptomen in 
thuisquarantaine totdat klachten 
voorbij zijn  
24 uur na klachten weer naar 
school 

GGD-protocol treedt in werking 
Leerling volgt protocol GGD 
 

Uitslag bekend – positief maar 
(nog) geen klachten 

Leerling blijft 72 uur in 
thuisisolatie.  
Zijn er na 72 uur geen 
corona-gerelateerde klachten dan 
mogen leerlingen weer naar 
school. 

GGD-protocol treedt in werking. 
Leerling volgt protocol GGD. 

Uitslag bekend - > negatief Leerling ziekt uit 
Leerling komt weer naar school 
als klachten voorbij zijn 

Leerling informeert mentor over 
negatieve uitslag 
 

 
 
Huisgenoten leerlingen OGVO 

 
Situatie -> Actie -> Actie -> 
Klachten van huisgenoten van de 
leerling gerelateerd aan corona 
Klachten: verkoudheidsklachten 
(neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn), hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts 
(vanaf 38 graden Celsius), verlies 
van reuk/en of smaak (zonder 
neusverstopping) 

Huisgenoot wordt getest Huisgenoot neemt contact op met 
GGD en laat zich testen via het 
landelijk beleid. 

Testperiode Leerling blijft thuis 
 

Leerling bericht mentor. 
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Docenten en leerlingen die geen 
klachten hebben, komen naar 
school 
Docenten en leerlingen die wel 
klachten hebben, laten zich testen 

Uitslag bekend -> positief Huisgenoot ziekt uit. 
Leerling blijft 10 dagen in 
thuisquarantaine totdat klachten 
huisgenoot voorbij zijn  
24 uur nadat klachten over zijn 
weer naar school 

GGD-protocol treedt in werking 
Leerling volgt protocol GGD  

Uitslag bekend - > negatief Huisgenoot ziekt uit 
Leerling komt weer naar school 

Leerling bericht mentor en 
leerlingen over negatieve uitslag 
en komt weer naar school 
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