
Testen & Thuisblijven
Volg b� een positieve uitslag (wel corona) van jouw of een 
huisgenoot de instructies van de GGD op en informeer je 
leidinggevende / SLB’er. Vanuit ROC Friese Poort zullen de 
nauwe contacten (huisgenoten en personen die langer dan 15
minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de 
patiënt) en de niet nauwe contacten (personen die langdurige 
contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer 
dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, b�voorbeeld op kantoor,
in de klas of t�dens vergaderingen) worden geïnformeerd. De nauwe
contacten moeten 10 dagen in quarantiane. 

B� een negatieve testuitslag (geen corona) mag je weer naar het werk, 
tenz� je een nauw contact bent van een coronapatiënt. In dat geval 
bl�f je de resterende dagen van de quarantaineperiode van 
10 dagen thuis. Kr�g je opnieuw klachten of andere klachten 
die passen b� corona? Bl�f dan thuis en maak een nieuwe 
testafspraak of neem contact op met de huisarts.

Vragen?
Als er na het doorlopen van de beslisboom nog vragen z�n 
neem dan contact op met je SLB’er (student) of met je 
leidinggevende dan wel de directieadviseur of bestuurssecretaris
(medewerker).
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DISCLAIMER  Deze beslisboom is opgesteld op  5 november 2020 en zal afhankel�k van nieuwe ontwikkelingen, maatregelen en inzichten worden b�gesteld, 
in overleg met bedr�fsarts op basis van informatie van het RIVM. Aan deze beslisboom kunnen geen rechten worden ontleend. 
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