Mogelijk corona wanneer:

Actieplan COVID 19 (combinatie van beslissingsboom en actieboom)

1. Koorts (+-38° en hoger)
2. Hoesten of moeilijk ademen.
3. Verkoudheid (snotneus, vaak niezen en kuchen) EN
andere klachten zoals spierpijn, ongewone
vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn,
eetlustvermindering.
ENKEL VERKOUDHEIDSKLACHTEN -> wel naar school
4. Vermindering van reuk- en smaakzin

Leerling wordt ziek op school

Leerling isoleren
(buiten/EHBO-lokaal)
Leerlingensecretariaat:

STAP 1: informeren directie discreet
STAP 2: Ouders opbellen om kind te komen ophalen + afspraak maken bij huisarts. Vragen
om contact te houden met school bij verdere info (quarantaine, testresultaten…)
STAP 3: Nog eens zelfde boodschap via smartschool via brief NED/FRANS/ENG
STAP 4: gegevens ingeven in EXCELdocument “opvolging covid”

Coronatest
Testresultaat negatief

Testresultaat positief

Leerling mag naar school zodra
die zich gezond voelt.

Melding: test positief op
COVID

Nauw contact met iemand
binnen (klas)bubbel met COVID
Iemand uit gezin: altijd nauw contact
persoon buiten gezin: nauw contact wanneer
langer dan 15 min contact op minder dan 1,5 m
en zonder mondmasker!
Kind jonger dan 12: geen nauw contact.

Ik neem de telefoon op en krijg deze boodschap, wat
moet ik zeker vragen?
1. Naam + Klas leerling
2. Gaat het over contact met… of een positieve test?
3. Datum van contact vragen of datum van positieve
test.
4. Start- en einddatum van quarantaine?
5. Laatste moment waarop kind op school was?
6. Indien kind zelf ziek -> doktersbriefje
Indien niet ziek (enkel contact) -> buddysysteem
vernoemen (uitleg volgt via mail).
7. Vragen om permanent contact te houden bij
meer info.

Communicatie via Smartschool brief
Overleg + test bij huisarts

Wel symptomen

Leerling minstens 7 dagen in
quarantaine

Geen symptomen

Leerling minstens 7 dagen in
quarantaine (start vanaf moment
van nauw contact)

GEEN opstart
afstandsonderwijs
STAP 1: Leerlingensecretariaat:
1. Informeren discreet de directie;
2. Maken een Dossier CLB op: inschrijvingsformulier leerling, lessenrooster, grondplan van in de klas en refter, telefoonnummers van klasgenoten, telefoonnummers personeel);
3. Houden toezicht: De klas of klasgroep in isolatie plaatsen. Lokaal mag niet meer verlaten worden. Pauzes in de klas.
Personeelssecretariaat: Lokaalwijzigingen doorvoeren.
STAP 2: Directie contacteert: CLB-artsen:
· Maandag en vrijdag = naam + telefoonnummer
· Dinsdag en woensdag = naam + telefoonnummer
· Donderdag even weken = naam + telefoonnummer
· Donderdag oneven weken = naam + telefoonnummer
· Weekend = naam + telefoonnummer (enkel voor melding voor positieve covid-test van leerling of personeelslid)
Scholengroep: naam + telefoonnummer
Preventieadviseur naam + telefoonnummer
Arbeidsgeneesheer naam + telefoonnummer
STAP 3: CLB contacteert kind en ouder.
STAP 4: Overleg directeur en CLB: aantal leerlingen of volledige klas in quarantaine?
STAP 5: Directeur overlegt met zorgteam.
STAP 6: Zorgteam personaliseert hoog risico en brieven laag risico (beslist CLB-arts op basis van CLB-dossier).
STAP 7: Directeur en zorgteam gaan naar de klas en geven toelichting over de te nemen maatregelen.
STAP 8: Het zorgteam checkt hoe de leerlingen op de boodschap reageren en nemen indien nodig ook nog contact op met de ouders. Elk gesprek wordt in LVS opgenomen.
STAP 9: Brieven uitdelen laag of hoog risico (op papier meegeven + via Smartschool doorsturen (naar leerling en co-accounts)
Laag risico:
a. Leerkrachten die oppervlakkig contact hebben gehad 2 dagen voor positieve covid-test;
b. Leerlingen die geen nauw contact hadden.
Hoog risico:
a. School contacteert de ouders met de boodschap: bv: “er is een persoon positief getest op de school, u/uw kind heeft nauw contact gehad met deze persoon, u dient getest te worden en in thuisisolatie te gaan, lees de
infobrief, het CLB zal u vandaag nog contacteren om u meer informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.”
b. Leerlingen die nauw contact hadden en door CLB in hoog risico zijn geplaatst, krijgen een gepersonaliseerde brief mee met daarin ook de datum van quarantaine vermeldt. De CLB-arts contacteert de betrokken ouders.
STAP 10: Directie communiceert de opstart van afstandsonderwijs naar de leerkrachten.
STAP 11: Leerlingensecretariaat: Exceldocument “Opvolging COVID” aanvullen.

Test op dag 5

negatief

Terug op dag 8
na contact

positief

Terug op dag
15 na contact

Opstart afstandsonderwijs +
buddysysteem.
LLB communiceert hierover naar
buddy + lkr

Schoollopen te groot risico.

Leerling risicopatiënt? Overleg
huisarts.

