Scholengemeenschap voor VMBO – HAVO – Atheneum – gymnasium

Procedure corona zelftest
1.

Waarom testen?

De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest
kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus
op school voorkomen of beperken.

2. Wanneer testen?
Er gaat op twee verschillende manieren getest worden: preventief en risicogericht. Het gebruik van
de zelftest is altijd vrijwillig.
1. Het preventief testen wordt alleen ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een
preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is. Door regelmatig (twee keer per
week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een mogelijke
grotere uitbraak worden voorkomen. Deze zelftesten worden thuis afgenomen.
2. Het risicogericht testen (testen naar aanleiding van een besmetting op school) wordt ingezet bij
onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school
bekend is. Risicogericht zelftesten kan eraan bijdragen dat een mogelijke uitbraak wordt
voorkomen of snel wordt ingedamd. Deze zelftesten worden op school onder begeleiding
afgenomen.

Belangrijk:
•

•

•

•

Het afnemen van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om deelname te
weigeren. Wanneer iemand besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot
uitsluiting van lessen of werkzaamheden.
De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school en het testbeleid van
de GGD, en komt hier niet voor in de plaats. De zelftest is dus geen vervanging van de PCR-test
die de GGD afneemt.
De zelftest kan niet afgenomen worden bij mensen die:
o Corona-gerelateerde klachten hebben;
o In nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is en in quarantaine moeten;
o Terugkomen uit een gebied met een oranje of rood reisadvies.
Voor deze situaties is de test onvoldoende betrouwbaar.
Iedereen met klachten, die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, of die als
nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, neemt geen zelftest af maar
wordt verzocht thuis te blijven/naar huis te gaan en zich direct te laten testen bij de GGD.

3. Preventief testen
Het preventief testen wordt alleen ingezet voor medewerkers van de school. Alle medewerker
kunnen zichzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus. Deze zelftest neemt de
medewerker thuis af. Hiervoor ontvangt iedere medewerker per twee weken 4 zelftests.
• De zelftests kunnen vanaf 10 mei afgehaald worden bij de receptie.

•

•
•

Iedere medewerker kan iedere twee weken maximaal 4 testen afhalen. Bij afgifte wordt
geadministreerd dat de medewerker tests heeft afgenomen. Medewerkers zijn niet verplicht om
deze af te halen. Medewerkers zijn niet verplicht de zelftests te gebruiken.
Bij iedere test zit een bijlage waarin uit wordt gelegd hoe de test werkt. Op deze webpagina staat
een filmpje waarin de test wordt voorgedaan. Hier staat een stappenplan.
De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend.
o Is de uitslag positief dan:
▪ blijft de medewerker thuis
▪ gaat in quarantaine
▪ en laat zich nogmaals testen bij de GGD ter bevestiging en om te zorgen dat het bron- en
contactonderzoek start. Vriendelijk verzoek aan medewerkers om een positieve uitslag
te melden bij de school, zodat maatregelen getroffen worden om een uitbraak zoveel
mogelijk te voorkomen.
o Is de uitslag negatief, dan is er geen coronavirus bij de medewerker gevonden. De
medewerker kan gewoon op school aan het werk, maar houdt zich wel aan alle
coronamaatregelen die op school zijn genomen.

4. Risicogericht testen1
Risicogericht testen vindt altijd op school plaats, zowel voor leerlingen als voor personeel. De GGD
geeft aan wanneer er risicogericht getest moet worden.

4.1 Leerlingen
•
•

•
•
•

•

•

1

In overleg tussen de GGD en de rector wordt besloten dat er een groep leerlingen getest moet
worden.
De rector geeft dit door aan de leidinggevende van de betreffende leerling. Deze bekijkt samen
met de directiesecretaresse van welke leerlingen de ouders toestemming hebben gegeven om
zich te laten testen.
In overleg met de testbegeleider van de betreffende dag wordt het moment bepaald waarop
betrokken leerlingen getest gaan worden.
De schoolleiding informeert de docent tijdens wiens les de test afgenomen wordt en de
teamleider.
De testbegeleider haalt de betrokken leerlingen op het afgesproken moment uit de klas.
o Leerlingen die aangeven toch niet getest te willen worden, ondanks toestemming van
ouders, worden niet getest.
o Leerlingen die aangeven dat ze wel getest willen worden, maar ouders hebben geen
toestemming gegeven worden ook niet getest.
De testbegeleider begeleidt de leerlingen volgens de instructies van het ministerie bij het
uitvoeren van de test. Deze test duurt ongeveer 25 minuten.
o De testbegeleider geeft alleen mondelinge instructie.
o De testbegeleider neemt op geen enkele wijze het uitvoeren van de test over.
o De testbegeleider houdt zich aan de hygiëne-afspraken rond het testen, met name waar
het het afvoeren van het testmateriaal betreft.
De leerling leest zelf de testuitslag af; de leerling hoeft de uitslag ook niet te delen.
o Wanneer een leerling ‘invalid’ (uitslag niet betrouwbaar), als resultaat krijgt, dan meldt
de leerling dat bij de begeleider en deze stelt de leerling meteen een nieuwe test ter
beschikking, zodat de leerling nog de mogelijkheid heeft om in dezelfde testronde een
valide test af te nemen.
Het risicogericht testen start zo kort mogelijk na 10 mei als organisatorisch verantwoord is

o

•

Een positieve testuitslag betekent dat de gebruiker waarschijnlijk besmet is met het
coronavirus. Het is belangrijk dat de leerling:
▪ zich ziek meldt op school, direct naar huis en in isolatie gaat
▪ dat huisgenoten ook in quarantaine gaan
▪ en contact wordt opgenomen met de GGD. Via het landelijke afsprakennummer
van de GGD wordt een afspraak gemaakt voor een verificatietest. Het bron- en
contactonderzoek dat hierop weer plaatsvindt, kan tot een nieuwe ronde
zelftesten op school leiden.
o Een negatieve testuitslag betekent dat de leerling waarschijnlijk niet besmet is met het
coronavirus. Deze leerling kan de lesdag hervatten.
De test wordt afgenomen in de Extended Classroom (niet beschikbaar maandag het 1e lesuur en
woensdag het 1e lesuur).

4.2 Medewerkers
•
•
•
•
•

Medewerkers die in aanmerking komen voor een risicogerichte test worden hiervoor door de
leidinggevende in samenspraak met de testbegeleider uitgenodigd.
De medewerker besluit zelf of hij/zij al dan niet ingaat op de uitnodiging.
De medewerker voert zelf de test uit, eventueel (op verzoek) met aanwijzingen van de
testbegeleider.
De medewerker volgt de aanwijzingen van de testbegeleider op rond het schoonmaken van de
afnameplek en het verwijderen van afval.
De medewerker leest zelf de testuitslag af; de medewerker hoeft de uitslag niet te delen.
o Wanneer een medewerker ‘invalid’ (uitslag niet betrouwbaar), als resultaat krijgt, dan
meldt de medewerker dat bij de begeleider en deze stelt de medewerker meteen een
nieuwe test ter beschikking, zodat de medewerker de test kan herhalen.
o Een positieve testuitslag betekent dat de gebruiker waarschijnlijk besmet is met het
coronavirus. Het is belangrijk dat de medewerker:
▪ zich direct ziekmeldt bij de roostermakers,
▪ naar huis en in isolatie gaat,
▪ dat huisgenoten ook in quarantaine gaan,
▪ en contact wordt opgenomen met de GGD.
Via het landelijke afsprakennummer van de GGD wordt een afspraak gemaakt voor een
verificatietest. Het bron- en contactonderzoek dat hierop weer plaatsvindt, kan tot een
nieuwe ronde zelftesten op school leiden.
o Een negatieve testuitslag betekent dat de medewerker waarschijnlijk niet besmet is met
het coronavirus. Deze medewerker kan de werkzaamheden hervatten.

