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Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Omdat iedere verandering in het beleid verwarring blijk te veroorzaken, zetten we de
quarantaineregels op een rij:
1. De quarantaineregels zijn alleen aangepast voor wie:
a. Langer dan een week geleden een oppepprik heeft gehad of
b. In de afgelopen 8 weken besmet is gebleken en weer hersteld.
Tenzij je toch klachten hebt, dan ga je wel in quarantaine en vraag je een GGD test
aan op de vijfde dag.
2. Voor ieder ander geldt:
Als je bent aangemerkt als nauw contact, dat wil zeggen:
a. Binnen 24 uur een kwartier of langer opgeteld
b. Een kwartier of langer aaneengesloten
je binnen anderhalve meter hebt bevonden van iemand die besmet is gebleken, ga je
in quarantaine. Ook als je geen klachten hebt.
Je gaat ook in quarantaine als het contact niet een kwartier of langer heeft geduurd,
maar wel intensief is geweest (zoenen, stoeien et cetera).
En natuurlijk als een huisgenoot besmet is gebleken (tenzij: zie punt 1)
3. Alleen het bericht dat een klasgenoot van je besmet is gebleken is geen reden voor
actie (behalve dat je altijd voorzichtig moet zijn). Behalve als het bovenstaande
opgaat.
4. Het belang van het twee keer per week afnemen van een zelftest is onverminderd
groot. We delen ze twee keer per week uit. Als de uitslag positief is, blijf je thuis en
vraag je een GGD-test aan.
5. De mondkapjesplicht is gebleven en we zijn best tevreden over hoe leerlingen
daarmee omgaan op de gang. Er is een advies bijgekomen:
“Je krijgt het advies om geen stoffen of eigen gemaakte mondkapjes meer te dragen.
Je kunt beter wegwerpmondkapjes gebruiken, zoals verkrijgbaar in supermarkten en
drogisterijen. Hierbij krijgen medische mondkapjes van minimaal type II de voorkeur.
Zorg dat het mondkapje je neus, mond en kin bedekt.”
Wij benadrukken op het CLV het advies, maar laten je vrij in het soort mondkapje dat
je draagt. Wegwerpmondkapjes ‘zitten wel lekkerder’.

6. De quarantainecheck helpt je als je vragen hebt:
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl
We hopen vurig dat het aantal besmettingen niet groeit en het aantal van dit soort berichten
kan afnemen. We moeten nog even doorbijten. Sterkte als u thuis geraakt bent.
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