BESLTSBOOM 0 jaar Um groep
Bedenk vóór je begint:
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btok dat ven roepassins
,?1s^n"l!
ts op het ,!,11orilze
kind en volg de vragen in de
aangegeven voloorde.
2. Kijk niet naar ééi of twee losse
vragen,
dat kan tot een verkeerde uitkomsi'L-iJln,
-3. De uitkomst
van de beslisboo* gàloi nËi'
voor broertjes/zusjes, Doorloop je
Ooomvoor ieder kind apart.
4. Deze beslisboom wordt regelmatig
aangepast n.a.v, nieuwe inzichten
en
regelgeving. Kijk voor de meest
actuele
versie op boink. info/beslisboom.
5. Er is ook een engelstalige vers€
beschikbaar.
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BIJ CORONA PASSÊN

'(i-:.i Contact ir..e.:

'-'er. CtJ!-Ona

(i.6i i7:6,.,r C, lepi.l

HOgSt i:t-.:

iii-

..1

Nee

Ja

neusverkq.ldheld, loopneus.

Kind UONDER khchten
die passen bij comna
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ntezen. keeÍpr1n. hoesten,
benauwdheid, verhog{ng oÍ koom,
plotseling verhes van reuk
en/of sínaak (zonder
neusverstopping).
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WELKE CAÏEGORIE CONTACT?

,)

quarantaine. Dê GGD
1 besme[ing.

WANNËËR MAG EEN KIND WEËR
NAAR DE KINDEROPVANG /
SCHOOL?
AIs de door de GGD vastgesteldê
quaraniajneperiode voorbij
is
lnÍo

over het testen van k,nderen.

GETEST?

w!vw.rijksoverherd. nU

gnderweÍoen/coronaviruscovrd- J.9ltesten/coronatest_kind/

*

ktnd-testen_oo_corona

GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?

Zijn dir gebruiketijke/bekende

klachten bij her kind, zoals
hronisc he.luchtwegklachten hooi
koons oi
Dan kun je dezê vraag mêt nee beantwoorden.
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WÁNNEER WORDT EEN KIND ALS
IMMUUN GEZIEN?
Een kind wordï als immuun gezien
als het:
in de afgelopen 6 maanden corona
heeft gehad
langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd
rs tegen corona (va. 12 jr).
- corona heeft gehad en daarná
minimaai 14 dagen geleden gevaccineerd
is tegen

corona (va, 12 jQ

Deze beslisboom is een leidraad voor
ouders en medewerkers-in de kindeÍopvang
(kinderdagverbruf, p€uteropvang
bso en sastouder) en her uasisonoenvqs.-H;j;
*,ir"ri"i
infectieziektenans van cie GGD. Je
n"ï"rr.ËÉrr"ïïïï.. tut r"ïo.r,Jt"'i.i"rïJii""ïrïer op mer een
Rijksoverheidr 0800 ' L351 (gratls,0ó:ó0-lil;d;j.Ëj;;oor
coronavirus van
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NIET GETEST?
Een kind met krachten, zoars
hoesten, koorts oÍ benauwdheid,
dat niet getest is mag weer naar
opvang/school ais het minimaar
de
za ,ur uo'"áii'ËÈi'n"ï"rii is. Bij
aanhoudende mih-e
verkoudheidsklachten mag een
kind n" z o"g"ï
ou kinderopvang oÍ schoor. Heeft
contact gehad met iemand met
het kind
corona? vofg O"n J" inrïructies van
de cGD op.
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meer inio,Ààtre-Àpï,v'w.rivm,nr/coronavirus-covid-r9
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18 oktober

Rijksinstituut voor Volksgezondheíd
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en Mili€u

Deze beslisbooffi is gemaakt door
BOinK Ín samenwerking
-''""'^"'
met AJN Jeugdartsen Nederland
f,et

Minisrerie uan volko ezondheid.
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