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Je hebt een of meerdere klachten

Huisgenoot test
positief op corona

Je bent zelf 
minstens 15 min. 

in contact geweest
(< 1,5 m) met 
iemand die 

positief getest is
op corona

Iemand in je
directe omgeving

is minstens 
15 min. in contact
geweest (< 1,5 m)
met iemand die
positief gestest

is op corona

NEE

NEEJA
NEEJA

JA

Uitslag
positief

Uitslag
negatief

Voor zowel beschermd* of niet beschermd geldt: blijf 
thuis en maak een testafspraak bij de GGD (geen 
zelftest!). Meld je ziek bij de receptie (0344-656 200). 
Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. Ga in 
quarantaine en volg de instructies van de GGD op. 

Heb je (algemene) 
vragen over Corona?
Neem dan contact 
met ons op via:
corona@rocrivor.nl 
of met Peter Smit
06 - 411 809 25

Blijf thuis en volg instruc-
ties van GGD op. Infor-
meer de receptie over de
uitslag. Volg online de 
lessen indien mogelijk. 
Loop je stage: volg de in-
structies op van het 
bedrijf.

Meld je beter en je 
mag weer naar school. 
Blijf alert op je 
gezondheid.

Je mag naar
school.

TENZIJ . . 

Je mag naar
school.

Ben je beschermd* tegen corona? 
Dan hoef je niet in quarantaine. 
Blijf alert op je gezondheid en laat
je testen bij klachten. Ben je niet 
beschermd en heb je geen klach-
ten, dan moet je in quarantaine 
en na vijf dagen testen. Heb je wel
klachten? Ga in quarantaine en 
laat je direct testen. Klachten die kunnen wijzen op corona zijn:

verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
plotseling verlies van reuk en/of smaak, benauwdheid, verhoging of koorts.

Voor zowel beschermd* of niet 
beschermd geldt: ga in quarantaine 
en volg de instructies van de GGD op. 
Blijf alert op klachten. Laat je na 5 
dagen testen bij de GGD.

Is een klasgenoot of docent positief getest op 
corona? Dan ontvang je altijd via school/GGD 

apart bericht over wat te doen. 

* Je bent beschermd tegen corona als je volledig 
gevaccineerd bent of corona hebt gehad. 

Kijk voor volledige informatie hierover op de 
website van het RIVM. 


