
Metameer en corona
Weten wanneer je thuis moet blijven?
Doorloop de volgende stappen

Heb je één of meer van 
de volgende klachten?
•  Verkoudheidsklachten zoals  

neusverkoudheid, loopneus,  
niezen, keelpijn

• Hoesten
• Benauwdheid
•  Verhoging (37,5 – 38°c) of koorts  

(38°c of hoger)
•  Plotseling verlies van reuk en/of  

smaak (zonder neusverstopping)

Heb je vragen of twijfel na het 
doorlopen van de beslisboom? 
Neem dan contact op met de 
regionale GGD of bel naar het  
informatienummer coronavirus  
van de Rijksoverheid: 0800 - 1351.

Blijf thuis

Laat je testen

Blijkt uit de test dat je besmet  
bent met het coronavirus?

Blijf thuis

Je huisgenoot moet zich laten testen. 
Het hele huishouden moet thuisblijven 
tot de uitslag van de test bekend is.

Blijkt uit de test dat je huisgenoot 
besmet is met het coronavirus?

Je mag 
naar 
school

Ook als nog  
niet alle 
klachten zijn 
verdwenen.

Kortom, in de volgende situaties blijf je thuis:
• Je hebt klachten die passen bij corona
• Je hebt corona
•  Je huisgenoot heeft koorts en/of benauwdheid én andere corona 

gerelateerde klachten
• Je huisgenoot heeft corona
•  Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona 

(minimaal 15 min. binnen 1,5 m)
•  Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat  

dat je in thuisquarantaine gaat

Blijf thuis

Volg de 
instructies op 
van de GGD.

Je mag 
naar 
school

Blijf thuis

Iedereen in het 
huishouden
blijft thuis.

Krijg jij klachten? 
Laat je testen.

Je mag 
naar 
school

Blijf thuis

Blijf 10 dagen 
thuis in  
quarantaine. 

Krijg je klachten? 
Laat je testen. 

Ben je in nauw contact geweest 
met iemand die besmet is met het 
corona virus (nauw contact betekent 
langer dan 15 minuten op minder dan 
1,5 meter afstand) en/of ben je de 
afgelopen twee weken in een gebied 
geweest met code oranje of rood  
vanwege het coronavirus?

Woon je in huis met iemand die koorts 
en/of last van benauwdheid én andere 
corona gerelateerde klachten heeft?

Heeft je huisgenoot:
•  alléén verkoudheidsklachten, alléén koorts of alléén last van 

benauwdheid, zónder andere corona gerelateerde klachten, 
dan mag jij wél naar school komen.
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Beslisboom VO
Deze beslisboom is 

voor alle leerlingen in 
het voortgezet onder-
wijs en geldt ook voor 

jongere kinderen in 
de brugklas.


