HET CORONAVIRUS

MAG JE KIND
NAAR SCHOOL?

BIJ KLEUTERS

Is je kind extra kwetsbaar voor corona?

JA

Dit bespreek je met je de behandelende arts of de

Je kind blijft thuis.

CLB-arts.

NEE
Heeft je kind plots 1 (of meer)
van deze klachten?
•

Koorts (38°en hoger)

•

Hoesten of problemen met ademhalen.

•

Verkoudheid EN ander klachten zoals spierpijn,

JA

Je kind blijft thuis.
Bel je huisarts.

ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of
geen eetlust.
Kinderen die enkel een verkoudheid
hebben mogen naar school.

NEE

Verkoudheid = snot
(kleur maakt niet uit),
eventueel met niezen
en een kuchje

Heeft je kind de voorbije 2 dagen contact
gehad met iemand die corona heeft?
•

contact met gezinsleden

JA

(kinderen en volwassenen)
•

Bel je huisarts.

contact met andere volwassenen of
kinderen ouder dan 12 jaar:
- langer dan 15 minuten
- op minder dan 1,5 meter

Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar zijn ok.

NEE

Je kind blijft thuis.

Je kind mag naar school!

WIE MOET
WEL / NIET

Droegen jij en de persoon
waarmee je contact had, altijd
correct een mondmasker?
Dan ben je veilig en moet je
niet in quarantaine.
Zelfs niet bij contact met een
besmet persoon.

Verwittig de school als je kind moet thuisblijven omwille van een vermoeden van corona.

CONTACTONDERZOEK
Kwam je kind in contact met iemand die besmet is met corona?

V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd. Antwerpen

IN QUARANTAINE ?

Dan zal een medewerker van het CLB of van het Vlaamse contactonderzoek je bellen of sms’en om
je hierover op de hoogte te brengen.
Is je kind besmet? Dan zal een medewerker van het contactonderzoek je bellen of sms’en om te
vragen met wie hij/zij nauwe contacten had de voorbije dagen. (Je krijgt telefoon van het CLB of
van het nummer 02/214.19.19 of een sms van 8811.)
Deze mensen worden op de hoogte gebracht dat ze in contact kwamen met een besmet persoon.
Ze krijgen een code die ze nodig hebben om zich ook te laten testen.
Er wordt rekening gehouden met de privacy. Jouw naam wordt aan niemand doorgegeven!

Meer info: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
www.info-coronavirus.be.

Deze infofiche kwam tot stand door een samenwerking van Logo Antwerpen
met Eerstelijnszone Voorkempen en de CLB’s in regio Voorkempen.

Versie 1. oktober 2020

Heb je nog vragen? Bel je huisarts of CLB-arts.

