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Protocol Covid-19 
 

Dit protocol heeft als doel dat alle NUOVO-scholen op dezelfde wijze handelen in het kader 

van het omgaan met leerlingen en medewerkers inzake Covid-19 (Corona).  

In dit protocol wordt specifiek ingegaan op ‘hoe te handelen wanneer er sprake is van 

gezondheidsklachten’ en ‘hoe te handelen wanneer er sprake is van een positief geteste 

leerling of medewerker’ op een school van NUOVO. 

Voor informatie over hygiëne en veiligheid wordt verwezen naar het landelijk protocol van 

de sociale partners ‘Opstart van het voortgezet onderwijs’. 

 

Gezondheidsklachten bij leerling of medewerker? 
 

De belangrijkste klachten bij Covid-19 zijn verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en plotseling verlies 

van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 

Een leerling of medewerker die zich meldt met deze klachten, komt niet naar school, of 

wordt naar huis gestuurd door de schoolleiding.  

Er wordt aan de leerling of medewerker gevraagd zich te laten testen bij de GGD. Het laten 

testen op Covid-19 is geen verplichting en kan niet opgelegd worden door de school, maar 

wel aangeraden.  

De leerling of medewerker blijft thuis zolang er klachten zijn. Dit geldt ook wanneer de 

persoon in kwestie zich niet wil laten testen. 

Voor leerlingen geldt dat de betrokken ouders/verzorgers altijd geïnformeerd worden.  

Voor medewerkers geldt, dat de leidinggevende geregeld contact heeft met betrokkene om 

verbinding te houden over het welzijn en de situatie van de medewerker.  
 

Wel of niet onderwijs volgen of werken bij gezondheidsklachten? 
 

In overleg met de (ouders/verzorgers van de) leerling of medewerker met klachten en 

afhankelijk van de ernst van deze klachten, worden er afspraken gemaakt over de 

mogelijkheden voor afstands- en online onderwijs en werk.  

Wanneer geconstateerd wordt dat dit niet haalbaar is, meldt betrokkene zich ziek. 

De (ouder/verzorger van de) leerling meldt de leerling ziek volgens de regels van de school. 

De ziekmelding wordt geregistreerd in Magister. Aan de (ouders/verzorgers van de) leerling 

wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts en/of de GGD. 

De medewerker meldt zich ziek volgens het reguliere verzuimprotocol (via Afas InSite). Aan 

de medewerker wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD om zich te laten testen 

en tevens met de huisarts wanneer sprake is van ernstige klachten. 

Indien dit protocol en de RIVM-richtlijnen onvoldoende duidelijkheid bieden voor 

werkhervatting, kan de medewerker die zich nog niet heeft ziekgemeld, zelf via Afas InSite 

een (anoniem) preventief consult aanvragen bij de bedrijfsarts. Wanneer er wel sprake is 

van een ziekmelding, kan een regulier consult bij de bedrijfsarts worden aangevraagd via de 

leidinggevende.   
 

Gezondheidsklachten in de thuissituatie? 
 

Wanneer iemand in het huishouden van een leerling of medewerker verhoging of koorts 

en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling of medewerker thuis. Er wordt weer 

naar school gekomen wanneer binnen het huishouden deze klachten er 24 uur niet meer 

zijn. Deze situatie geldt niet bij verkoudheidsklachten, hoesten of verlies van reuk en/of 

smaak bij gezinsleden van de leerling of medewerker. In die gevallen kan de leerling of 

medewerker naar school komen, tenzij hij of zij zelf klachten heeft. 
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Positief getest op Covid-19? 
 

Een leerling of medewerker die positief getest is op Covid-19, moet tenminste 7 dagen 

thuisblijven na de start van de symptomen en uitzieken. De leerling of medewerker komt 

weer naar school wanneer hij of zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

Wanneer iemand in het huishouden van de leerling of medewerker positief getest is op 

Covid-19, moet de leerling of medewerker 14 dagen thuisblijven. Dit komt omdat 

gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen 

worden. De leerling of medewerker komt weer naar school wanneer iedereen in het 

huishouden 24 uur klachtenvrij is. 

Zodra bekend is dat er sprake is van een Covid-19-besmetting informeert de schoolleider 

het college van bestuur. Indien er sprake is van meerdere besmettingen op de school wordt 

door het college van bestuur in overleg met de schoolleider besloten welke vervolgstappen 

er genomen worden.  

NB. Indien een uitslag van een test op Covid-19 negatief is, dan kan een leerling of 

medewerker gewoon naar school. 

 

Hoe verder te handelen en communiceren bij een positieve test? 
 

Bij een positieve test op Covid-19 treedt er een protocol van de GGD in werking. Het bron- 

en contactonderzoek wordt opgezet door de GGD. Het gaat hierbij om huisgenoten en 

nauwe contacten (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter geweest). Voor overige 

contacten geldt er geen thuisblijfadvies. 

Aangezien in het voortgezet onderwijs de 1,5 meter in acht wordt genomen, geldt er geen 

thuisblijfadvies voor overige contacten en dus leerlingen en medewerkers.  

Er gelden vervolgens wel leefregels. Deze leefregels zijn opgenomen in een brief van de 

GGD (bijlage 1), die in overleg met de GGD wordt gestuurd aan (een groep) leerlingen en 

medewerkers van de betreffende school.  

De schoolleider stuurt, vooruitlopend op de brief van de GGD, in het belang van 

duidelijkheid en rust, zelf ook een brief aan leerlingen en medewerkers. Met het college van 

bestuur wordt afgestemd naar welke medewerkers en welke leerlingen deze brief wordt 

verzonden (bijlage 2). 

De schoolleider houdt contact met de GGD en stemt af met het college van bestuur.  

 

Privacy en Covid-19 
 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt in zijn algemeenheid dat medische gegevens 

bijzondere persoonsgegevens zijn en niet mogen worden bevraagd of geregistreerd door 

werkgever. Een pandemie en het garanderen van een veilige werkomgeving vormen hier 

geen uitzondering op. Het vragen naar testresultaten van medewerkers mag niet. Alleen de 

bedrijfsarts mag medische gegevens uitvragen en registreren in het medisch dossier. 

 

Ook voor leerlingen geldt dat medische gegevens bijzondere persoonsgegevens zijn.  

Voor leerlingen geldt in het kader van de privacywetgeving dat een school alleen bijzondere 

persoonsgegevens van een leerlingen mag verwerken in het belang van de begeleiding en 

ondersteuningsbehoefte van een leerling en alleen met toestemming van ouders/verzorgers. 

Dit geldt bijvoorbeeld in het kader van Passend Onderwijs.  

Medische gegevens van leerlingen in het kader van Covid-19 worden dus niet geregistreerd.  

Wanneer een (mogelijke) Covid-19-besmetting bekend is binnen de school wordt hier 

anoniem en vertrouwelijk mee omgegaan. 

Wanneer bekend is binnen een school bij wie er sprake is van een (mogelijke) Covid-19-

besmetting wordt hier anoniem en vertrouwelijk mee omgegaan.  
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Bronnen: 

- RIVM-richtlijnen (link). 
- Protocol van de sociale partners: Opstart van het voortgezet onderwijs (link). 

- GGD (link). 
- Rijksoverheid (link). 

  

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-heropening-voortgezet-onderwijs-gepubliceerd#:~:text=20%20mei%202020&text=De%20sociale%20partners%20in%20het,van%20het%20voortgezet%20onderwijs%20gepubliceerd.
https://www.ggdru.nl/inwoners.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Bijlage 1: format brief van de GGD bij een positieve test op Covid-19 

 

Beste meneer, mevrouw, 

 

U krijgt deze informatie omdat u contact heeft gehad met een patiënt met COVID-19. U moet uw 

gezondheid extra goed in de gaten houden, omdat u nog ziek kunt worden tot en met 14 dagen na het 

laatste contact met deze persoon. U kunt klachten krijgen die passen bij COVID-19, zoals: 

 

 verkoudheidklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 

 (licht) hoesten; 

 plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 

 kortademigheid/benauwdheid; 

 verhoging óf koorts boven de 38 graden Celsius. 

 

We vragen u om met de volgende dingen rekening te houden tot en met 14 dagen na het laatste 

contact met deze persoon: 

 

Hygiëne 

 Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd: 

o na hoesten en niezen 

o nadat u op het toilet bent geweest 

o na het schoonmaken en opruimen 

o voor het eten 

 Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? 

Hoest dan in de plooi van uw elleboog. 

 Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg. Was daarna uw 

handen.  

 

Afstand en social distancing 

 Vermijd drukte. 

 Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

 Werk zoveel mogelijk thuis.  

 

Krijgt u klachten? 

 Belangrijk: let op of u klachten krijgt.  Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem 

dan per telefoon contact op met de huisarts of GGD. Als dat nodig is, wordt u getest op 

COVID-19. U blijft thuis en u heeft geen contact met anderen, totdat de testuitslag bekend is. 

 De meest voorkomende klachten die passen bij COVID-19 zijn: verkoudheidsklachten 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), (licht) hoesten, plotseling verlies van reuk 

en/of smaak (zonder neusverstopping), kortademigheid/benauwdheid, verhoging óf koorts 

boven de 38 graden. Indien u deze klachten krijgt, maar ook bij  andere klachten, belt u de 

huisarts of GGD. 

 Bij een vermoeden van koorts meet u uw temperatuur (rectaal of via het oor); koorts is een 

temperatuur van 38,0 ̊ Celsius of hoger. 

 

Bent u ernstig ziek of heeft u medische hulp nodig?  

Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. 

Als u geen klachten krijgt binnen 14 dagen na het laatste contact met de patiënt, dan gelden de 

algemene adviezen die op dat moment gelden  in Nederland rondom COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de GGD in uw regio of kijk op Coronavirus COVID-19 

op Rijksoverheid.nl. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Bijlage 2: format brief van NUOVO vooruitlopend op de brief van de GGD 

 

Beste […………], 

 

Op [naam school] heeft zich een leerling/medewerker gemeld, waarbij sprake is van Covid-19 

(Corona). Deze persoon is uiteraard nu thuis om uit te zieken. 

Het kan zijn dat je als klasgenoot/collega wordt benaderd door de GGD in het kader van bron- en 

contactonderzoek. 

Als je zelf gezond bent, is er geen reden om nu niet naar school te komen.   

 

Mocht je symptomen ervaren zoals:  

 verkoudheidklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 

 (licht) hoesten; 

 plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 

 kortademigheid/benauwdheid; 

 verhoging óf koorts boven de 38 graden Celsius; 

blijf dan thuis (meld het wel op school) en neem per telefoon contact op met de huisarts of de GGD. 

Het is mogelijk je te laten testen op Covid-19. 

 

Voor vragen kan je contact opnemen met […………]. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

[Naam] 

directeur/rector 

 


