Beslisboom PCPO Rijssen - kinderen 4 t/m 12 jaar

Kan mijn kind naar school?
Heeft mijn kind verkoudheidsklachten (loopneus),
neusverkoudheid, snot in/uit neus, niezen, kuchen, incidenteel
hoesten en/of keelpijn, diarree?

ja
Passen de klachten bij gebruikelijke/
bekende klachten, zoals hooikoorts,
astma of chronische verkoudheid?

nee
ja

Heeft mijn kind koorts (38.00 of hoger) of benauwdheid of
hoest het (meer dan incidenteel)?

ja

nee
Mijn kind blijft thuis en laat
zich testen.*

Mijn kind blijft thuis en laat
zich testen.*

ja
Mijn kind blijft thuis en laat
zich testen.*

ja

Mijn kind blijft thuis en wacht
de coronatest van de zieke af.

ja
Mijn kind blijft thuis en laat
zich testen.*

Deze beslisb
oom is
gemaakt op
8 februari 2
021
en is gebase
erd op de
richtlijnen va
n het RIVM
op dat mom
ent.

nee
Heeft iemand bij ons thuis op
dit moment of in de afgelopen
10 dagen corona gehad?

nee
Heeft iemand bij ons thuis
naast klachten die passen bij
corona ook koorts (38,00 of
hoger) of benauwdheid

nee
Heeft mijn kind nauw contact
gehad met iemand met corona
of komt het uit oranje/rood
gebied?

nee
Mijn kind mag naar school

Wanneer mijn kind laten testen?
Wanneer mijn kind positief is getest blijft het tenminste 7 dagen thuis in quarantaine.
Hij/Zij mag weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

WANNEER MIJN KIND LATEN TESTEN?

HOE LANG MOET EEN KIND THUISBLIJVEN?

Het testen van kinderen tussen de 4 - 12 jaar wordt
in ieder geval dringend geadviseerd bij de volgende
klachten:

Altijd tot het einde van de door de GGD vastgestelde
quarantaineperiode. Ook als een positief geteste
huisgenoot weer uit isolatie mag.

- verkoudheidsklachten, hoesten, koorts en/of
benauwdheid, diarree, plotseling verlies van reuk,
smaak of beide (zonder neusverstopping);
- als een kind contact heeft gehad met iemand met
corona. Dan is er een indicatie in het kader van
bron- en contactonderzoek. Is dit een huisgenoot
of nauw contact, laat het kind dan zo snel mogelijk
testen. Laat het kind testen vanaf dag 5 vanaf het
laatste contact.
- als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek;
- als het kind ernstig ziek is.

Getest?

*

Zie het kader hiernaast hoe lang een kind thuis moet
blijven.
NB: Testen kan nooit worden verplicht.

- Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is
aangetroffen) van het kind of een huisgenoot de
instructies van de GGD op.
- Bij een negatieve uitslag van het kind of
een huisgenoot mag het kind weer naar de
kinderopvang/school, ook als nog niet alle klachten
weg zijn.
Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door
de GGD nog niet voorbij is.

Niet getest?
Een kind met klachten mag weer naar de opvang/
school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij
is, met een maximum van 7 dagen in het geval van
aanhoudende milde klachten. Als je wel contact hebt
gehad met iemand met corona, volg dan de instructies
van de GGD op.
Kinderen die niet getest worden maar wel een
risicocontact hebben gehad moeten 10 dagen in
quarantaine.

