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Per 23 maart gelden er bijna geen coronamaatregelen meer in het onderwijs. We lichten 
jullie graag in over de vervallen én nog steeds geldende maatregelen:
  
Vervallen maatregelen  
Vanaf vrijdag 18 februari mag er weer het volgende: 
     • Het advies om twee keer per week preventief te testen voor leerlingen én onderwijsper-
       soneel komt te vervallen.   
     • Bij een positieve zelftest hoef je geen test meer te laten doen bij de GGD. Daarom ver
       valt ook de voorrang die lange tijd gold voor onderwijspersoneel. Je blijft met een positie-
       ve zelftest natuurlijk wel nog thuis. Zodra de zelftest negatief is, kan men weer naar
       school. Vanuit OCW is het voorbehoud gemaakt dat het testen met prioriteit voor onder-
       wijspersoneel weer terugkomt als in de toekomst het advies weer wijzigt (bijvoorbeeld 
       omdat er een variant komt die niet te detecteren is met een zelftest) en iedereen met 
       klachten wel weer het advies krijgt om naar de GGD teststraat te gaan. 
     • Het advies is vervallen om in quarantaine te gaan nadat je in de buurt was van iemand 
       met corona.

Nog steeds geldt: 
     • Handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog; 
     • Goed ventileren; 
     • Geen handen schudden; 
     • Elkaar de ruimte geven. 
     • Iedereen met klachten doet een (zelf)test. Deze kun je op school aanvragen. 
     • Ben je positief getest op het coronavirus, dan ga je in isolatie. Meer informatie over iso-
       latie vind je hier.  
     • Voor zwangere vrouwen blijft het advies gelden om vanaf 28 weken 1,5 meter afstand te 
       houden. Als dat niet kan met de reguliere werkzaamheden, dan doen zij vervangende 
       werkzaamheden waarbij wel 1,5 meter afstand kan worden gehouden. 
 
(Voorlopige) sluiting blog 
De komende tijd verwachten we geen grote updates m.b.t. het coronavirus. We sluiten daar-
om (in ieder geval voorlopig) deze blog. Uiteraard worden ondertussen verschillende scena-
rio’s voorbereid. Daarover zullen wij jullie indien nodig later informeren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test

