Beste ouders,

Thuisblijfregels – gezondheid kinderen











Kinderen van 0-12 jaar mogen met een neusverkoudheid, chronische verkoudheidsklachten,
klachten door hooikoorts en astma, na overleg tussen ouder en de directie en/of
leidinggevende van de opvanglocatie naar school en/of de opvang, behalve:
- als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben
(benauwdheid, veelvuldig en flink hoesten);
- als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
- als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of
benauwdheid.
Kinderen mogen in dat geval pas weer naar school en de opvang als zij 24 uur geen klachten
meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet
ziek zijn.
Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius of
benauwdheidsklachten heeft èn andere klachten die passen bij corona (verkouden, hoesten,
keelpijn, geen reuk/smaak), blijft het kind ook thuis. Tenzij deze huisgenoot een kind betreft
van 0 t/m 6 jaar. In dat geval hoeven de huisgenoten niet thuis te blijven, ook niet als het
kind koorts heeft. Is het kind echter ernstig ziek of een contact van een bevestigde corona
patiënt? Dan blijven de huisgenoten wel thuis.
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en negatief, of als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten
kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.
Wanneer de positief geteste persoon in isolatie is gegaan, kan het kind eventueel na 5 dagen
getest worden. Bij een negatieve test, mag het kind weer naar de opvang komen. Wanneer
ervoor gekozen wordt om geen test te doen, blijft de quarantaineperiode 10 dagen.
Als er meerdere personen in het huishouden positief getest zijn, moeten de kinderen
wachten tot de laatste positief geteste persoon 24 uur klachten vrij is, en dan 10 extra dagen
thuisblijven.
Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar die terugkeren uit een land of een gebied met een
oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Als zij na 5 dagen
een test doen en die blijkt negatief, is de quarantaine opgeheven. Voor kinderen van 0-12
geldt dit niet. Zij mogen daarom gewoon naar de opvang komen (mits zij klachtenvrij zijn).
Ouders mogen in deze periode echter niet de kinderen zelf halen en brengen. Bovenstaande
geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

