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Beste ouder, 
Beste voogd,  

 

De overheid heeft beslist dat er door het CLB geen contact onderzoek meer wordt uitgevoerd. We willen 
jullie toch graag wat algemene informatie meegeven.  

Als je kind een contact had met iemand met corona op school, is het risico op besmetting laag.  
Je kind dient waakzaam te zijn tot 10 dagen na het contact met een persoon met corona.  

 

Het algemene standpunt is: leerlingen die ziek zijn, blijven thuis. Leerlingen die positief zijn, blijven thuis. 
Alle andere leerlingen die niet ziek zijn, komen naar school. 

Mijn kind heeft symptomen/ klachten/ is ziek, wat nu?  

 Laat je kind thuis.  

 Is je kind verkouden, kan het moeilijk ademen, moet het vaak hoesten, of kan het niet zo goed 

meer ruiken en proeven? Dan is een zelftest of een PCR test aan te raden.  

 Er is online een vragenlijst die men kan invullen om een testcode aan te vragen om zich te laten 

testen in een erkend testcentrum.  

 Bij symptomen kan je deze vragenlijst invullen: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat 

Kies je toch voor een zelftest, lees hieronder verder.  

Mijn kind heeft een positieve zelftest, wat nu?  

 Laat deze steeds officieel bevestigen door een PCR test. Je kan via deze site een code aanvragen: 

https://travel.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest 

 Je kind gaat in quarantaine tot het resultaat bekend is.  

Mijn kind testte positief op een PCR test, wat nu?  

 Isolatie 

 Je kind blijf thuis  

 Je kind verlaat het huis pas na 7 dagen 

o Als je kind al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt 

o Als de symptomen klinisch verbeterd zijn  

 Neem nadien nog 3 dagen extra maatregelen en beperk je aantal contacten tot de strikt 

noodzakelijke. Draag in een binnenruimte steeds een mondmasker (bij voorkeur een FFP2-masker).  

 De isolatie begint te tellen de dag na de test of de dag nadat er symptomen zijn opgetreden (vaak 

de dag van de zelftest).  

  

Covid Algemene Info 

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
https://travel.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest
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 Quarantaineattest 

 Waar kan je een quarantaineattest krijgen? 

o Je kan dit downloaden vinden via www.myebox.be. 

o Geef het quarantainecertificaat ook aan de school. Zo weet de school hoelang je kind 

afwezig is. 

 Herstelcertificaat 

 Na besmetting zal je het herstelcertificaat ontvangen (na 12 dagen) 

o Je vindt het herstelcertificaat via: https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/test-

result  

 je kan zelf de hoog risico contacten melden, waardoor deze ook gewaarschuwd worden.  

o Dat kan via volgend formulier online: https://citizen-forms.tracing-coronavirus.be/ 

o Licht waar nodig ook zelf de mensen in. 

o Wie is een hoog risico contact? 

 Eenieder waarmee men contact had tot 2 dagen voor de symptomen of test 

 Op dichter dan 1,5 meter 

 Én langer dan 15 minuten  

 Én zonder (of met 1 van de 2 geen) mondmasker  

 

En hier nog even het allerbelangrijkste: Zorg goed voor elkaar.  

 

Als u vragen heeft, contacteer:  
GO! CLB Nova Covid-team: 012 670 970  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8u30 – 16u 8u30 – 16u 8u30 – 14u30 8u30 – 16u 8u30 – 16u 

 
Covid-mail: ct@go-clbnova.be 
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