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Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari werd bekend gemaakt dat de quarantaine-maatregelen worden veranderd. Wie minimaal een week geleden een boosterprik
heeft gehad, hoeft niet meer thuis te blijven (“in quarantaine”) als men nauw contact
heeft gehad met een besmet persoon. Ook als je korter dan 8 weken geleden positief
bent getest en hersteld bent hoef je niet meer in quarantaine. Maar heb je zelf klachten?
Dan blijf je natuurlijk wel thuis. Tijdens de persconferentie werd gezegd dat deze wijziging per direct in zou gaan, maar al snel bleek dat de GGD’en nog niet op de hoogte
waren gesteld van dit nieuws. Zij hebben dus meer tijd nodig om nieuwe richtlijnen op
te stellen. Dat kan betekenen dat de oude richtlijnen nog even worden gehanteerd. Blijf
in alle gevallen het advies van de GGD volgen.

GGD’en overvallen door nieuws - beslisboom volgt (dus) later
De VO-raad zal (in samenwerking met de vakbonden) het protocol aanpassen, en later zal ook
een nieuwe beslisboom volgen. Deze beslisboom wordt opgesteld door de AJN Jeugdartsen
Nederland. Zodra deze informatie beschikbaar komt, zullen ook wij onze documenten aanpassen. Goed om te weten is dat GGD’en zich overvallen voelden door de versoepelingen in het
quarantaine-beleid (zie ook het officiële bericht van de GGD GHOR). Zij geven zelf aan dat “de
vroegst haalbare en afgestemde invoerdatum 21 januari [is]”. Het is dus mogelijk dat de GGD
deze week nog andere regels hanteert. Volg altijd het advies dat de GGD geeft.

Nieuw quarantaine-advies voor ‘bepaalde beroepsgroepen’
Daarnaast maakte het kabinet bekend dat er ook een nieuw quarantaineadvies gaat gelden
voor personen met een ‘bepaald’ beroep die geen booster of infectie hebben gehad. Het is nog
onduidelijk wat dit voor het onderwijspersoneel betekent.

Overige maatregelen blijven van kracht
De overige maatregelen blijven voor het voortgezet onderwijs hetzelfde. Meer informatie daarover is te vinden in de veelgestelde vragen en de voorgaande updates.
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