Corona beslisboom medewerkers
Wel of niet naar de Hanzehogeschool?
Heb je één of meer van de volgende klachten?
• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
• Benauwdheid;
• Hoesten;
• Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts;
• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).

Neem contact op met de GGD
om je te laten testen
(0800-1202 of c
 oronatest.nl) en
blijf thuis tot de uitslag bekend
is.
Blijkt uit de test dat je besmet
bent met het coronavirus?

Je gaat thuis in isolatie.
•

•

•

•

•

Woon je in huis met iemand die
koorts heeft en/of het benauwd
heeft?

Weet je dat je in nauw* contact
bent geweest met iemand bij wie
het coronavirus is vastgesteld?

Je huisgenoot laat zich testen.
Het hele gezin/huishouden moet
thuisblijven tot de uitslag van de
test bekend is.

Ben je in oranje/rood gebied
geweest?

Blijkt uit de test dat je huisgenoot
besmet is met het coronavirus?

Kijk hier voor de instructies
en leefregels van het RIVM en
  de GGD;
De GGD stelt samen met jou
  een lijst op van contacten die
geïnformeerd moeten
  worden;

Je mag naar de Hanze komen.
Houd je gezondheid goed in
  de gaten;

•

Klachten? Blijf thuis en laat je
  testen;

Ga 10 dagen in thuisquarantaine

Je informeert zelf de mensen
met wie je contact hebt
gehad. Hiervoor kun je
standaardbrieven van de GGD
gebruiken.

•

Huisgenoot? Klik hier voor
leefregels

•

Nauw contact*? Klik hier voor
leefregels

Je kunt met je leidinggevende
overleggen (melden is niet
verplicht) over het informeren
van studenten en collega’s
met wie je op de
Hanzehogeschool contact
hebt gehad.

•

Overleg ook met je
leidinggevende wanneer je
door isolatie niet in staat bent
geplande fysieke lessen te
geven.

•

Je kunt dit melden bij je
  leidinggevende (vrijwillig)

•

Volg de coronaregels (op
locatie).

Ga 10 dagen in thuisquarantaine;
•
•

Je kunt dit melden bij 		
  leidinggevende (vrijwillig);
Krijg je klachten? Laat je
testen.

Aanvullende informatie
* Definitie contacten
Contacten worden onderscheiden in drie categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe contacten en 3. overige
contacten. Het gaat hierbij altijd om contact in de besmettelijke periode. Deze start 2 dagen voordat de klachten zijn
begonnen en loopt door tot 24 uur na de laatste klachten (en minimaal 7 dagen na de eerste klachten).
1.

Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand
contact hadden met de patiënt.

2.

Overige nauwe contacten zijn personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand
   contact hadden met de patiënt tijdens de besmettelijke periode. In omstandigheden waarbij er een zogenaamde
   hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact
zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd.

3.

Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt
   op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

** Actuele informatie over reizen naar en vanuit het buitenland:
•

Nederlandwereldwijd – veelgestelde vragen vakantie en verblijf in het buitenland

•

Nederlandwereldwijd – reisadviezen

Bronnen:
•

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

•

rivm.nl/coronavirus-covid-19

•

lci.rivm.nl/COVID-19-bco

