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Vanaf vandaag krijgt onderwijspersoneel tijdelijk voorrang bij de teststraten van de
GGD. Dat geeft ons echter geen ‘carte blanche’. De voorrangsprocedure is uitsluitend
bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd, en geldt dus niet standaard
voor al het onderwijspersoneel. De schooldirecteur dient te bepalen wie er voor de
voorrangsprocedure in aanmerking komt. De VO-raad heeft hiervoor een afwegingskader opgesteld dat door alle schoolleiders gevolgd dient te worden. Wij stellen jullie
graag op de hoogte van de inhoud van dit afwegingskader.

Eisen
Niet al onze medewerkers met corona-gerelateerde klachten krijgen voorrang. Alleen wanneer
de voortgang van het onderwijs in gevaar komt, mogen we een medewerker voorrang geven.
Daarbij letten we onder andere op de volgende zaken:
• Is er sprake van niet op te vangen lesuitval en/of moet er een klas naar huis worden gestuurd?
• Is de eventuele lesuitval niet op een alternatieve wijze op te vangen?
Wanneer de lessen bijvoorbeeld digitaal kunnen worden gegeven, dan komt de voortgang van
het onderwijs niet in gevaar en mogen we dus in principe geen voorrang verlenen.

Terughoudendheid

Voorrang voor de één, betekent automatisch extra wachttijd voor een ander. Daarom vroeg
minister De Jonge vrijdag tijdens de persconferentie nogmaals om heel kritisch te zijn in het
doorsturen van medewerkers naar de voorrangsprocedure. Wanneer de voortgang van het
onderwijs dus niet in gevaar komt, moeten we onze medewerkers doorverwijzen naar de reguliere testprocedure. In dat geval kan het dus voorkomen dat medewerkers alsnog langere tijd
thuis moeten blijven, in afwachting van de test en de uitslag.

Procedure
Ben jij medewerker* en heb je coronagerelateerde klachten? En denk je dat jouw afwezigheid
ervoor zorgt dat de voortgang van het onderwijs in gevaar komt? Dan kun je vanaf maandagochtend 21 september contact opnemen met jouw school. Er wordt dan zo snel mogelijk
beslist of je inderdaad in aanmerking komt. Zo ja, dan ontvang je een voorrangsverklaring die
je zelf (verder) dient in te vullen.
Zodra je de voorrangsverklaring hebt ontvangen, bel je naar 0800 - 8101. Via dit telefoonnummer maak je zelf een afspraak voor de voorrangsprocedure van de GGD, en overlegt daarbij
digitaal de voorrangsverklaring en een identificatiebewijs.
Je wordt zo mogelijk dezelfde dag nog getest tussen 09.00 en 12.00 uur in de ochtend, en
krijgt dezelfde dag nog een uitslag. Via www.coronatest.nl kun je de uitslag raadplegen. Let
op: daarvoor is een DigiD nodig.
• Bij een negatieve testuitslag kun je direct weer aan het werk.
• Bij een positieve testuitslag volgt thuisisolatie. De GGD neemt hierover binnen 24 uur na de
test contact met je op.
Volg te allen tijde de aanwijzingen van de GGD!
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