
BESLISBOOM "12+" 
thuisblijven of naar school / werk? 

START 
12JAAR+ Is een van de volgende klachten aanwezig? 1,5 METER 

AFSTAND? 
- leerlingen in het

voortgezet onderwijs 
(geldt ook voor jongere kinderen 

in de brugklas) 

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus,

neusverkoudheid, niezen, keelpijn) - 13 tot 18 jaar:
nee (onderling) en 

ja (tot volwassenen) 
• hoesten

- studenten in het MBO • verhoging of koorts
- MBO/HBO/WO: ja

- studenten in het • benauwdheid - volwassenen: ja
hoger onderwijs

- werkende jongeren
• plotseling verlies van reuk/smaak

(zonder neusverstopping)
- volwassenen

Blijf thuis 
en laat je testen 

LET OP! 

Heb je op dit moment 
koorts (38,0 of hoger) 

of benauwdheid? 

Heeft een huisgenoot op dit 
moment corona, koorts (38,0 

of hoger) of benauwdheid? 

Blijf thuis 
en krijg je klachten 
laat je dan testen 

Ben je aangemerkt als nauw contact 
van iemand met corona? Of kom je uit 
een rood/oranje gebied of heb je een 
notificatie via de Coronamelder-app? 

Huisgenoten blijven 
ook thuis tot 

testuitslag bekend is 

Huisgenoten mogen 
naar school 
en/of werk 

Blijf 10 dagen thuis 
in quarantaine 

Je mag naar school 
en/of werk. 

TESTUITSLAG EN 

- positief -
Ja, jij of een huisgenoot is besmet met corona. 
Volg de instructies van de GGD op. 

- negatief -
Nee, je bent niet besmet met corona. 
Je mag weer naar school en/of werk, ook 
als nog niet alle klachten zijn verdwenen. 

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN? 

Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn 
verschilt per situatie. Kijk op de website van 
Rijksoverheid over "In thuisquarantaine door 
corona (thuisblijven)" 
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LET OP! 

Krijg je in die 10 
dagen klachten? 

Blijf thuis 
en laat je testen 

Je mag naar school 
en/of werk. 

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan 
contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van 
Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u) 
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