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vervolg aangepast beleid rondom testen van kinderen

Geachte directie,
Gisteren stuurden we u een update van het gewijzigde beleid rondom kinderen. Per abuis ontbrak het
beleid voor kinderen ouder dan 4 jaar. Hierbij sturen we u deze aanvulling.
Beleid kinderen groep 1 en 2
Kinderen tot en met groep 2 met alléén een neusverkoudheid (zonder koorts of andere
luchtwegklachten) mogen naar de BSO of gastouder, behalve als zij contact hebben gehad
met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden klachten van koorts
en/of benauwdheid hebben. Kinderen met koorts, of kinderen met een volwassen gezinslid
met koorts en/of benauwdheid, of kinderen die in contact zijn geweest met een bevestigde
coronapatiënt, blijven dus wel thuis.
Dit beleid is aangepast omdat gebleken is dat kinderen jonger dan 6 jaar zonder koorts bijna
altijd verkoudheidsklachten hebben door een ander (verkoudheids)virus dan het coronavirus.
Er worden bijna geen kinderen positief getest op coronavirus, terwijl het testen wel een nare
ervaring kan zijn voor het kind. Ook is gebleken dat kinderen die wel besmet zijn met het
coronavirus, zeer beperkt bijdragen aan de verspreiding ervan.
-

Zijn er in groep 1 of 2 meer dan 3 kinderen met koorts of benauwdheid, dan dient u dit te
melden bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding, telefoonnummer 0800 – 8446000
(keuze 1). Zie hieronder welke informatie we u vragen zoveel mogelijk paraat te hebben. Bij
twijfel of u een situatie dient te melden, kunt u altijd overleggen.

Beleid kinderen groep 3 t/m 8
Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is het beleid niet veranderd. Indien zij klachten hebben
passend bij een corona-infectie, dienen zij thuis te blijven, ook bij uitsluitend
neusverkoudheid. Als een kind getest wordt en geen corona-infectie heeft (negatieve
testuitslag), dan mag het weer naar de BSO of gastouder, ook als het nog
verkoudheidsklachten heeft. Als het kind niet wordt getest, mag het naar de BSO of
gastouder als het kind klachtenvrij is.
-

Zijn er in een groep 3 t/m 8 meer dan 3 kinderen met luchtwegklachten (neusverkouden
en/of koorts en/of hoesten en/of benauwdheid), dan dient u dit te melden bij de GGD,
afdeling infectieziektebestrijding, telefoonnummer 0800 – 8446000 (keuze 1). Bij twijfel of u
een situatie dient te melden, kunt u altijd overleggen.
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We vragen u bij een melding de volgende informatie zo veel mogelijk paraat te hebben, zodat
we zo snel mogelijk passend advies kunnen geven en zo nodig vervolgstappen kunnen
ondernemen:
 Om hoeveel kinderen gaat het, sinds wanneer hebben zij klachten, en welke klachten
spelen er? Zijn er ook kinderen met koorts?
 Zijn er ook medewerkers of ouders van de kinderen met klachten?
 Zijn er kinderen die contact hebben gehad met een positief geteste corona-patiënt?
Ouders met klachten passend bij corona-virus
Als ouders klachten van koorts en/of benauwdheid hebben, moeten kinderen thuisblijven tot de
testuitslag van de ouder(s) bekend is. Als de ouder(s) geen corona-infectie blijkt te hebben (negatieve
testuitslag), kan het kind weer naar de BSO of gastouder, ongeacht de klachten van de ouders. Als de
ouder(s) wel een corona-infectie heeft (positieve testuitslag), zal de GGD contact opnemen met deze
persoon en de isolatie en quarantaine maatregelen voor het gezin bespreken. Dit houdt in dat het kind
niet naar de BSO of gastouder zal mogen gaan.
Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Met vragen kunt u bellen naar de
GGD, afdeling infectieziekten: 0800 – 8446000 (keuze 1).
Besl uiten en mailings naar ketenpartners - Paul van der Velpen (DPG)Paul van der Velpen

Met vriendelijke groet,
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Directeur Publieke Gezondheid ad interim
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