OPNIEUW AANGEPASTE MAATREGELEN SINDS 12-01-2022
Op 5 januari verstuurde het Departement Onderwijs een
Schooldirectmailing met daarin de quarantaineregels voor leerlingen
basisonderwijs zoals ze op dat moment bepaald waren door de
Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de
ministers van Onderwijs. Daarin stond dat leerlingen basisonderwijs
die in quarantaine zaten na een hoogrisicocontact buiten de klas, hun quarantaine mochten
verlaten om naar school te gaan.
In de dagen nadien zijn die regels gewijzigd. Door de snelle opeenvolging van aanpassingen
ontstond er verwarring bij scholen, ouders en leerlingen.
Je vindt de juiste regels voor quarantaine van leerlingen basisonderwijs op
Onderwijs.vlaanderen.be: Welke maatregelen gelden er voor leerlingen en leerkrachten
geïdentificeerd als hoogrisicocontact op school?(dit is een externe link)

Verkorte versie van de aangepaste maatregelen vind je hier onder:
Als een leerling een hoogrisicocontact heeft binnen het gezin moet de leerling
de quarantaineregels volgen van de (minst gevaccineerde) inwonende
volwassenen.


Als de leerling een recente infectie heeft gehad (minder dan 5 maanden
geleden – met herstelcertificaat) moet hij NIET in quarantaine maar moet
hij waakzaam zijn en de contacten beperken.



Krijgt de leerling symptomen dan moet hij onmiddellijk getest worden
door een zorgverlener. Willen de ouders hun kind niet laten testen dan
wordt hij beschouwd als een bevestigd geval en moet hij 7 dagen in
isolatie.



Geen symptomen en geen recente infectie  dan volgt de leerling de
quarantaineregels van de (minst gevaccineerde) inwonende volwassene.
o Volledig gevaccineerde volwassenen (= boostervaccinatie OF >2
weken en <5 maanden basisvaccinatie)


Geen testing nodig



Bijzondere voorzichtigheid gedurende 10 dagen



Geen isolatie mogelijk van positieve persoon: zelftest
aanbevolen op dag 10 + 20 dagen waakzaamheid.

o Niet of gedeeltelijk gevaccineerde volwassenen


10 dagen quarantaine



Verkorting mogelijk op dag 7 op voorwaarde dat er dagelijks
tussen dag 7 en dag 10 een zelftest wordt gedaan.



Geen isolatie mogelijk van positieve persoon: 20 dagen
quarantaine na eerste contact met besmette persoon.

